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Postanowienia ogólne 
 

§ 1  
Ordynacja wyborcza Uniwersytetu określa zasady i tryb wyborów: 

1) przedstawicieli do komisji wyborczych, 
2) przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz wydziałowych kolegiów 

elektorów, 
3) organów jednoosobowych, 
4) organów kolegialnych. 

 
§ 2  

1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uniwersytetu trwa cztery lata i rozpoczyna się  
w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 

2. Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych trwa cztery lata  
i upływa z chwilą wyboru komisji na nową kadencję.  

3. Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału trwa 
cztery lata i upływa z chwilą wyboru kolegium na nową kadencję. 

4. Jeżeli mandat członka komisji lub kolegium wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych 
Uniwersytetu, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

5. Wybory organów jednoosobowych i kolegialnych odbywają się kolejno w odrębnych terminach 
ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z zastrzeżeniem, że wybory: 
1) rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja,  
2) dziekanów i prodziekanów powinny być przeprowadzone do 15 czerwca,  
3) organów kolegialnych powinny być przeprowadzone do 30 czerwca, 
w roku, w którym upływa kadencja. 

 
§ 3  

1. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze, zgodnie z procedurą określoną w niniejszej ordynacji. 
2. Wyboru członków komisji wyborczych dokonują odpowiednio: 

1) senat do Uczelnianej Komisji Wyborczej,  
2) rady wydziałów do wydziałowych komisji wyborczych. 

3. Wyboru rektora i prorektorów dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów, zaś wyboru dziekana  
i prodziekanów dokonują wydziałowe kolegia elektorów. 

4. Wyboru organów Uniwersytetu oraz członków komisji wyborczych i kolegium elektorów dokonuje 
się przy zachowaniu następujących zasad: 
1) czynne prawo wyborcze przysługuje:  

a) nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy,  
b) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,  
c) studentom oraz doktorantom, 
d) w przypadku posiadania czynnego prawa wyborczego wynikającego z różnych tytułów - 

każdej osobie przysługuje wyłącznie 1 głos z wybranego przez nią tytułu. Osoba ta powinna 
pisemnie zgłosić rektorowi do 31 stycznia roku w którym upływa kadencja, w której grupie 
będzie przysługiwało jej czynne prawo wyborcze. 

2) bierne prawo wyborcze przysługuje: 
a) nauczycielom akademickim, zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

którzy w dniu wyborów nie ukończyli 67 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł 
profesora – 70 roku życia, 

b) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy,  

c) studentom oraz doktorantom, 
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d) pracownikom – w przypadku wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu –  
w jednym okręgu wyborczym. Pracownik, który posiada bierne prawo wyborcze w więcej niż 
jednym okręgu wyborczym oświadcza Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie tygodnia od 
dnia ogłoszenia wyborów, w którym okręgu wyborczym zamierza kandydować, 

3) prawo zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych, kandydatów na elektorów oraz 
kandydatów do organów Uniwersytetu przysługuje każdemu posiadającemu czynne prawo 
wyborcze, 

4) organy Uniwersytetu są wybierane przy udziale przedstawicieli nauczycieli akademickich, 
doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

5) głosowanie jest tajne, 
6) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki 

sposób, aby wyborcy mieli możliwość wzięcia udziału w wyborach, 
7) wybory przedstawicieli do kolegiów elektorów przeprowadza się w lokalu wyborczym, 
8) głosować można tylko osobiście. 

5. Tryb wyboru studentów i doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz wydziałowych 
kolegiów wyborczych określają regulamin samorządu studentów i regulamin samorządu 
doktorantów. 

 
§ 4  

1. Udział w zebraniach wyborczych jest obowiązkowy. 
2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wybrana w głosowaniu jawnym. Przewodniczący 

powołuje sekretarza zebrania. 
3. Zebrani wyłaniają, w głosowaniu jawnym, komisję skrutacyjną. Jeżeli członek komisji skrutacyjnej 

zostanie zgłoszony i wyrazi zgodę na kandydowanie traci mandat członka komisji i przeprowadza się 
wybory uzupełniające.  

4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.  
5. Wybory odbywają się w ten sposób, że wyborcy na karcie do głosowania zaznaczają znak X przy 

nazwiskach osób, na które oddają swój głos. Aby głos był ważny należy na karcie do głosowania 
postawić znak X przy liczbie osób nie większej niż wynika to z ilości mandatów przewidzianych  
w ordynacji wyborczej lub pozostałych do obsadzenia miejsc wynikających z przeprowadzania 
dalszych tur głosowania. 

 
Rozdział 1  
Uczelniana Komisja Wyborcza 
 

§ 5  
1. Uczelniana Komisja Wyborcza liczy 11 członków. 
2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą: 

1) czterech przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego, 

2) trzech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 
3) dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
4) jeden przedstawiciel samorządu studenckiego, 
5) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów. 

3. Uczelnianą Komisję Wyborczą wybiera senat nie później niż w styczniu ostatniego roku swej 
kadencji. 

4. Tryb wyboru członków Uczelnianej Komisji Wyborczej określa senat. 
5. Uczelniana Komisja Wyborcza wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego, zastępcę  

i sekretarza. Zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej poświęcone wyborowi jej przewodniczącego, 
zastępcy i sekretarza zwołuje i prowadzi rektor. 
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6. Ukonstytuowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej następuje do końca lutego roku, w którym upływa 
kadencja organów Uniwersytetu. 

7. Funkcji członka Uczelnianej Komisji Wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uniwersytecie 
funkcji elektora oraz stanowiska z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest 
zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną 
osobę. 

8. W przypadku utraty mandatu przez członka Uczelnianej Komisji Wyborczej, do czasu uzupełnienia jej 
składu, Komisja może działać i podejmować decyzje w składzie nie mniejszym niż 50% składu 
określonego w ust. 1. 

9. W przypadku utraty mandatu przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, 
postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że obowiązki przewodniczącego 
przejmuje jego zastępca. 

 
§ 6  

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy: 
1) ustalenie ramowego kalendarza wyborów w Uniwersytecie, umożliwiającego zakończenie 

procedury wyborczej zgodnie z § 2 ust. 5, 
2) ustalenie liczby członków rad wydziałów oraz określenie liczby przedstawicieli poszczególnych 

grup pracowniczych, wchodzących w skład organów kolegialnych, 
3) organizowanie i przeprowadzanie wyborów: 

a) przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 1) oraz  
§ 24 ust. 1, 

b) przedstawicieli do senatu, 
c) rektora i prorektorów. 

4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wyborów, 
5) rozstrzyganie wszelkich spraw z zakresu wyboru organów Uniwersytetu, nieuregulowanych  

w ustawie lub statucie, 
6) sporządzanie protokołów z wyboru rektora i prorektorów oraz przedstawicieli grup społeczności 

akademickiej do Uczelnianego Kolegium Elektorów i senatu, 
7) stwierdzenie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu, 
8) wydanie aktu stwierdzającego wybór rektora i powiadomienie o wyborze ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego, 
9) nadzorowanie działalności wydziałowych komisji wyborczych, 
10) gromadzenie i zabezpieczenie dokumentacji wyborczej, 
11) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu, 
12) stwierdzenie wyboru rektora i prorektorów oraz przedstawicieli grup społeczności akademickiej 

do Uczelnianego Kolegium Elektorów i senatu oraz ogłoszenie składu tych organów. 
2. Uczelniana Komisja Wyborcza wyraża swoje stanowisko uchwałami podejmowanymi zwykłą 

większością głosów. 
 

§ 7  
Kandydatami na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej nie mogą być: rektor, prorektor, dziekan, 
prodziekan, kanclerz, zastępca kanclerza oraz przewodniczący samorządu studenckiego i jego zastępca  
a także przewodniczący samorządu doktorantów. 
 
Rozdział 2  
Wydziałowa Komisja Wyborcza 
 

§ 8  
1. Wydziałowa Komisja Wyborcza, powoływana odrębnie dla każdego wydziału, liczy 5 – 8 członków. 
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2. W skład Wydziałowej Komisji Wyborczej wchodzą: 
1) jeden - trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
2) jeden - dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 
3) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
4) jeden przedstawiciel samorządu studenckiego, który w przypadku studiów międzywydziałowych 

ma obowiązek zadeklarowania wydziału, który zamierza reprezentować w tych wyborach, 
5) jeden przedstawiciel samorządu doktoranckiego o zadeklarowanej przynależności wydziałowej 

kwalifikowanej ze względu na przynależność wydziałową opiekuna pracy doktorskiej. 
3. Nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji rady wydziałów wybierają wydziałowe komisje 

wyborcze. 
4. Liczbę członków Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz tryb ich wyboru określają Rady Wydziałów. 
5. Wydziałowa Komisja Wyborcza wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego, zastępcę  

i sekretarza. Zebranie Wydziałowej Komisji Wyborczej poświęcone wyborowi jej przewodniczącego, 
zastępcy i sekretarza zwołuje i prowadzi dziekan. 

6. Ukonstytuowanie Wydziałowej Komisji Wyborczej następuje do końca marca roku, w którym upływa 
kadencja organów Uniwersytetu. 

7. Funkcji członka Wydziałowej Komisji Wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uniwersytecie 
funkcji elektora oraz stanowiska z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest 
zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną 
osobę. 

8. W przypadku utraty mandatu przez członka Wydziałowej Komisji Wyborczej, do czasu uzupełnienia 
jej składu, Komisja może działać i podejmować decyzje w składzie nie mniejszym niż 50% składu 
określonego zgodnie z postanowieniami ust. 4. 

9. W przypadku nowo utworzonego wydziału, pierwsze wybory do rady wydziału przeprowadza 
Uczelniana Komisja Wyborcza z wyłączeniem postanowień ust. 3 i 6. Uczelniana Komisja Wyborcza 
pełni, w takim przypadku, funkcje Wydziałowej Komisji Wyborczej 

10. W przypadku utraty mandatu przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, 
postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że obowiązki przewodniczącego 
przejmuje jego zastępca. 

 
§ 9  

1. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej w szczególności należy: 
1) ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych, 
2) organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych, 
3) informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności 

wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów, 
4) gromadzenie i zabezpieczenie dokumentacji wyborów, 
5) stwierdzenie wyboru dziekana i prodziekanów oraz przedstawicieli grup społeczności 

akademickiej do Wydziałowego Kolegium Elektorów i rady wydziału oraz ogłoszenie składu tych 
organów. 

2. Wydziałowa Komisja Wyborcza wyraża swoje stanowisko uchwałami podejmowanymi zwykłą 
większością głosów. 
 

§ 10  
Tryb wyboru przedstawicieli samorządu studenckiego i samorządu doktorantów do uczelnianej  
i wydziałowych komisji wyborczych określają regulaminy tych samorządów. 
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Rozdział 3  
Wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów 

 
§ 11  

1. Wyboru do Uczelnianego Kolegium Elektorów:  
1) przedstawicieli nauczycieli akademickich dokonuje się w wydziałowych okręgach wyborczych na 

zebraniach wyborczych według grup pracowniczych. Liczbę mandatów w danym okręgu ustala 
Uczelniana Komisja Wyborcza proporcjonalnie do liczby pracowników w danej grupie, 
posiadających czynne prawo wyborcze, zatrudnionych w jednostkach tworzących okręg 
wyborczy, w dniu 31 stycznia w roku, w którym upływa kadencja. Wybory przeprowadzają 
Wydziałowe Komisje Wyborcze. 

2) przedstawicieli nauczycieli akademickich pracowników jednostek ogólnouczelnianych, 
międzywydziałowych i wspólnych dokonuje się na zebraniach wyborczych według grup 
pracowniczych. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 

3) przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na 
zebraniach wyborczych. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 

2. Uczelniane Kolegium Elektorów liczy 64 członków. 
3. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą: 

1) 33 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, 
profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora 
habilitowanego, 

2) 14 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 
3) 4 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
4) 12 przedstawicieli studentów, 
5) 1 przedstawiciel doktorantów. 

4. Wybory elektorów-studentów i elektorów-doktorantów, powinny odbyć się najpóźniej do 31 marca 
w roku, w którym przeprowadzane są wybory. Po upływie tego terminu lista elektorów-studentów  
i elektorów-doktorantów, wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów jest 
przekazywana przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 
§ 12  

1. W dniu następnym po ogłoszeniu wyborów w lokalu Komisji przedstawia się listy wyborców 
uprawnionych do głosowania w poszczególnych grupach pracowniczych. 

2. Właściwe komisje wyborcze ogłaszają termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów na 
elektorów. 

3. Osoba zgłaszająca kandydata na elektora powinna uzyskać jego pisemną zgodę na kandydowanie. 
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, komisja wyborcza: 

1) ogłasza listę zgłoszonych kandydatów na elektorów, 
2) wyznacza dzień, w którym odbywają się wybory i przygotowuje karty do głosowania. 

 
§ 13  

1. Wybór elektorów następuje w głosowaniu tajnym.  
2. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. 
3. W przypadku, gdy nie uzyskano wymaganej liczby głosów do obsadzenia mandatów komisja 

przeprowadza głosowanie uzupełniające. Do ponownego głosowania przechodzą kandydaci, którzy 
uzyskali największa liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że:  
1) do drugiej tury głosowania przechodzi nie więcej niż dwóch kandydatów na każdy nieobsadzony 

mandat, 
2) w kolejnych turach głosowania liczba kandydatów powinna przekraczać o 1 liczbę pozostałych do 

obsadzenia miejsc. 
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Rozdział 4  
Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów 
 

§ 14  
1. 1W skład Wydziałowego Kolegium Elektorów wchodzą: 

1) wszyscy zatrudnieni i posiadający bierne prawo wyborcze nauczyciele akademiccy posiadający 
tytuł naukowy profesora oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Wydziałowym Kolegium 
Elektorów, 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie stanowiącej nie więcej niż 20% 
wydziałowego kolegium wyborczego, 

3) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie stanowiącej 
nie mniej niż 5%, 

4) przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% 
wydziałowego kolegium wyborczego, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup, jednak nie 
mniej niż 1 przedstawiciel z każdej grupy.  

2. Wyboru elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli 
akademickich dokonują wszyscy zatrudnieni na wydziale w tej grupie nauczyciele akademiccy, 
posiadający czynne prawo wyborcze.  

3. Do wyborów Wydziałowego Kolegium Elektorów postanowienia § 12 i 13 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 15  
1. Tryb wyboru studentów i doktorantów do wydziałowych kolegiów elektorów określają regulamin 

samorządu studentów i regulamin samorządu doktorantów. 
2. Wybory elektorów-studentów i elektorów-doktorantów, powinny odbyć się najpóźniej do 31 marca 

w roku, w którym przeprowadzane są wybory. Po upływie tego terminu lista elektorów-studentów  
i elektorów-doktorantów, wchodzących w skład wydziałowych kolegiów elektorów jest 
przekazywana przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej. 

 
Rozdział 5  
Wybory organów jednoosobowych 
 

§ 16  
Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają elektorzy do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
 

§ 17  
1. Wyboru rektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów w czasie posiedzenia elekcyjnego. Zapis  

§ 4 stosuje się odpowiednio.  
2. Kandydat na rektora musi spełniać wymogi określone w § 53 ust. 1 statutu.  
3. Rektorem-elektem zostaje osoba, wybrana w głosowaniu tajnym, która uzyskała największą liczbę 

głosów, jednakże większą, niż połowa ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2/3 
składu Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

 
§ 18  

1. Właściwe komisje wyborcze wyznaczają termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów na 
funkcję rektora i dziekana. Do zgłoszenia musi być dołączona charakterystyka osiągnięć naukowych  
i dydaktycznych kandydata wraz z jego pisemną zgodą na kandydowanie. 

                                                 
1 zmiana wprowadzona uchwałą 12/2015/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. 
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2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, są zobowiązani do 
złożenia właściwym organom (odpowiednio: ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 
- w przypadku kandydowania na funkcję rektora; rektorowi – w przypadku kandydowania na funkcję 
dziekana) oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia. 
Właściwym komisjom wyborczym kandydaci składają oświadczenia o wypełnieniu obowiązku 
wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt. Dz. U. z 2013 r., 
poz.1388). 

3. Lista kandydatów zostaje zamknięta na 3 dni przed terminem zebrania wyborczego. Wpisanie 
kandydatów na listę wyborczą następuje po stwierdzeniu, iż kandydaci odpowiadają wymogom 
formalnym określonym w przepisach ustawy i statutu. 

4. Komisja wyborcza niezwłocznie podaje zgłoszone kandydatury do wiadomości społeczności 
akademickiej oraz wyznacza termin zebrania właściwego kolegium elektorów.  

 
§ 19  

1. Jeżeli w toku wyborów, o których mowa w § 17 ust. 3, żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyska 
więcej niż połowę ważnych głosów, dokonuje się wyborów w kolejnych turach głosowania.  
W przypadku udziału w wyborach więcej niż 2 kandydatów, do udziału w drugiej turze głosowania 
dopuszcza się 2 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

2. Jeżeli druga tura i następne tury głosowania nie doprowadzą do wyboru rektora, przewodniczący 
zarządza przerwę. Uczelniana Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni przyjmuje zgłoszenia kandydatów, 
zgodnie z wymogami określonymi w § 18 ust. 1. Zgłoszenia osób uczestniczących w poprzedniej turze 
głosowania mogą być ponowione. Wybory po przerwie odbywają się według zasad określonych  
w niniejszym rozdziale. 

 
§ 20  

1. Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje wyboru nie więcej niż czterech prorektorów spośród osób 
spełniających wymogi określone w § 53 ust. 3 statutu. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje prorektorów przysługuje wyłącznie rektorowi elektowi. 
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, są zobowiązani do 

złożenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oświadczenia lustracyjnego lub 
informacji o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia. Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydaci 
składają oświadczenia o wypełnieniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 
roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (jt. Dz. U. z 2013 r., poz.1388). 

4. Wyboru każdego prorektora dokonuje się w oddzielnym głosowaniu. 
5. Kandydatura prorektora ds. studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów  

i doktorantów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów. Niezajęcie stanowiska na 
piśmie w terminie 3 dni od dnia przedstawienia kandydata na prorektora do spraw studenckich 
uważa się za wyrażenie zgody. 

6. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli zaproponowany kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu kolegium elektorów. 

7. Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów, rektor elekt jest zobowiązany przedstawić 
nową kandydaturę na nieobsadzoną funkcję. Zgłoszenie kandydata z poprzedniej tury głosowania 
może być ponowione. 

 
§ 21  

1. Dziekana wybiera Wydziałowe Kolegium Elektorów. Kandydat na dziekana musi spełniać wymogi 
określone w § 59 ust. 1 statutu. 

2. W przypadku nowo utworzonego wydziału zadania Wydziałowego Kolegium Elektorów może 
realizować Uczelniane Kolegium Elektorów 
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3. Wyboru dziekana dokonuje się na zebraniu prowadzonym zgodnie z § 4 ordynacji. 
4. Dziekanem elektem zostaje wybrana w głosowaniu tajnym osoba, która uzyskała największa liczbę 

głosów, jednakże większą niż połowa ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej  
2/3 składu Wydziałowego Kolegium Elektorów. Jeżeli w toku wyborów żaden ze zgłoszonych 
kandydatów nie uzyska ponad 50% ważnych głosów, dokonuje się wyborów w kolejnych turach 
głosowania. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 22  

1. Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonuje wyboru, spośród osób spełniających wymogi określone  
w § 59 ust. 2 statutu, co najwyżej:.  
1) trzech prodziekanów, jeżeli wydział posiada co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego, 
2) dwóch prodziekanów, jeżeli wydział nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt. 1).  

2. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje prodziekanów przysługuje wyłącznie dziekanowi elektowi. 
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, są zobowiązani do 

złożenia rektorowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu takiego 
oświadczenia. Właściwym komisjom wyborczym kandydaci składają oświadczenie o wypełnieniu 
obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  
(jt. Dz. U. z 2013 r., poz.1388). 

4. Wyboru każdego prodziekana dokonuje się oddzielnie. 
5. Kandydatura prodziekana ds. studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów 

wchodzących w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów. Niezajęcie stanowiska na piśmie  
w terminie 3 dni od dnia przedstawienia kandydata na prodziekana do spraw studenckich uważa się 
za wyrażenie zgody. 

6. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli zaproponowany kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie 
oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu kolegium elektorów. 

7. Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów, dziekan elekt jest zobowiązany 
przedstawić nową kandydaturę na nieobsadzoną funkcję. Zgłoszenie kandydata z poprzedniej tury 
głosowania może być ponowione. 

 
§ 23  

Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana i prodziekana. 
 
Rozdział 6  
Wybory organów kolegialnych 
 

§ 24  
1. Wyboru do Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich dokonuje się w wydziałowych okręgach 

wyborczych oraz okręgu dla pracowników jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych  
i wspólnych na zebraniach wyborczych. Liczbę mandatów w danym okręgu ustala Uczelniana Komisja 
Wyborcza proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w jednostkach tworzących okręg 
wyborczy, posiadających czynne prawo wyborcze w dniu 31 stycznia w roku, w którym upływa 
kadencja. Wybory w wydziałowych okręgach wyborczych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9, przeprowadzają 
Wydziałowe Komisje Wyborcze, wybory w okręgu dla pracowników jednostek ogólnouczelnianych, 
międzywydziałowych i wspólnych przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 

2. Przedstawicieli nauczycieli akademickich, wchodzących w skład senatu wybiera się w następujących 
grupach: 
1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, 
2) pozostałych nauczycieli akademickich. 
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3. Przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wchodzących w skład senatu 
wybiera się na zebraniu ogólnouczelnianym. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 

4. W skład rady wydziału wchodzą osoby zatrudnione na wydziale posiadające tytuł naukowy profesora 
lub stopień doktora habilitowanego. 

5. Przedstawicieli w radzie wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich w radzie a także 
spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybiera się na zebraniach 
wydziałowych tych grup pracowniczych. 

6. Termin i miejsce zebrań wyznaczają odpowiednio uczelniana i wydziałowe komisje wyborcze. 
 

§ 25  
1. Do wyboru przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych do organów kolegialnych zapisy § 4  

i § 13 stosuje się odpowiednio.  
2. Kandydatów na przedstawicieli grup pracowniczych wyborcy zgłaszają w trakcie zebrania 

wyborczego. 
3. Kandydat zostaje wpisany na listę wyborczą pod warunkiem, że zgłaszający uzyskał jego pisemną 

zgodę. 
 
Rozdział 7  
Wybory uzupełniające organów jednoosobowych i kolegialnych 
 

§ 26  
1. Wygaśnięcie mandatu w organach kolegialnych Uniwersytetu następuje wskutek: 

1) utraty biernego prawa wyborczego, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) śmierci, 
4) utraty prawa do reprezentowania grupy pracowniczej w organach kolegialnych, 
5) zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 40 ust. 2 statutu, 
6) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. 

2. Postanowień ust. 1 pkt 1) nie stosuje się w przypadku, gdy: 
1) w wyniku zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy została zachowana ciągłość zatrudnienia 

w Uczelni, 
2) zostało osiągnięte kryterium wieku określone w ustawie. 

3. Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego Uniwersytetu i jego zastępcy następuje wskutek: 
1) zrzeczenia się mandatu, 
2) śmierci, 
3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy. 

4. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza na podstawie informacji przekazanej 
przez przewodniczącego organu kolegialnego.  
 

§ 27  
1. Jeżeli w trakcie kadencji funkcja organu jednoosobowego zostaje zwolniona, właściwe kolegium 

elektorów dokonuje wyboru uzupełniającego. 
2. Jeżeli wskutek wakującego miejsca w organie kolegialnym naruszona zostaje struktura organu 

kolegialnego, wynikająca z art. 61 ust. 3 i 4 lub art. 67 ust. 4 i 5 ustawy, zostają przeprowadzone 
wybory uzupełniające. 

3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia ordynacji dotyczące wyborów. 
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W przypadku zawieszenia osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego w pełnieniu obowiązków  
z przyczyn innych niż określone w § 26 ust. 3 pkt. 3) jego obowiązki powierza się pierwszemu zastępcy. 
 

§ 29  
Sprawy nieuregulowane w ordynacji rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza oraz kolegia elektorów  
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 


