
Załącznik nr 5 

 

REGULAMIN WYBORCZY 

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 

 

Rozdział 1 

Zakres stosowania i zasady wyborcze 

 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 

1) rektora, 

2) członków rady Uniwersytetu, 

3) przedstawicieli do senatu, 

4) członków kolegium elektorów, 

5) przedstawicieli do rady dyscypliny naukowej. 

2. Przepisy niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do wyborów 

uzupełniających i przedterminowych przeprowadzanych w czasie kadencji. 

 

§ 2 

1. Do przeprowadzenia wyborów organów Uniwersytetu ma zastosowanie ustawa z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. 

zm.). 

2. Osoby, które kandydują do objęcia mandatu rektora, członka rady Uniwersytetu, senatora, 

członka kolegium elektorów lub członka rady dyscypliny naukowej, mają obowiązek 

złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie. 

3. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego 

osoby kandydujące do objęcia mandatów, o których mowa w ust. 2, składają w Kancelarii 

Niejawnej Uniwersytetu w kopercie, a otrzymane potwierdzenie w oryginale dołączają do 

zgłoszenia o kandydowaniu. 
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4. Osoby, które w wyniku przeprowadzonych wyborów nie obejmą mandatów, o których 

mowa w ust. 2, odbierają wcześniej złożone oświadczenia z Kancelarii Niejawnej 

Uniwersytetu w terminie 14 dni od zakończenia wyborów. 

 

§ 3 

1. Wybory przeprowadza się przy udziale przedstawicieli wszystkich grup wspólnoty 

Uniwersytetu. 

2. Czynne prawo wyborcze, na zasadach określonych w ustawie i statucie, przysługuje 

nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz 

doktorantom. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia, 

pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze 

czasu pracy, studentom oraz doktorantom.  

4. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy kandydatów na rektora. 

5. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który może być oddany tylko osobiście w czasie 

głosowania. 

§ 4 

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza Uniwersytetu, zwana dalej komisją wyborczą. 

2. Kompetencje komisji wyborczej określa statut. 

3. Zebrania wyborcze zwołuje i prowadzi przewodniczący, zastępca lub wyznaczony przez 

przewodniczącego członek komisji wyborczej. 

 

§ 5 

1. Komisja wyborcza uchwala terminarz czynności wyborczych. W przypadku niedokonania 

wyboru w czasie określonym w terminarzu czynności wyborczych, komisja wyborcza 

dokonuje ponownie – w możliwie najkrótszym terminie – czynności wyborczych 

przewidzianych w regulaminie. 

2. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów ustala komisja wyborcza, przy zachowaniu 

kolejności poszczególnych etapów wyborów zawartych w terminarzu czynności 

wyborczych. 

3. Przewodniczący komisji wyborczej podaje do wiadomości termin i miejsce wyborów co 

najmniej na 5 dni przed terminem ich przeprowadzenia. 
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4. Podanie do wiadomości terminu i miejsca wyborów następuje przez rozplakatowanie 

ogłoszeń lub zawiadomienie w inny sposób zwyczajowo przyjęty, zapewniający należyte 

poinformowanie wyborców o terminie i miejscu wyborów. 

 

§ 6 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

 

§ 7 

1. Wszystkie głosowania są tajne i przeprowadzane przy użyciu kart do głosowania. 

2. Przygotowanie kart do głosowania zapewnia komisja wyborcza. 

3. Z przebiegu każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący zebrania oraz wyznaczony przez niego protokolant. 

4. Karty do głosowania użyte w wyborach oraz protokoły zebrań wyborczych wraz z 

protokołem komisji skrutacyjnej oraz listą obecności wyborców są przechowywane w 

Dziale Organizacji, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 8 

1. Głosowanie na jednego kandydata polega na: 

1) postawieniu na karcie do głosowania znaku „x” w kratce z lewej strony przy słowie 

"TAK", gdy wyborca oddaje głos na tego kandydata, 

2) postawieniu na karcie do głosowania znaku „x” w kratce z lewej strony przy słowie 

"NIE", gdy wyborca nie głosuje na tego kandydata, 

3) postawieniu na karcie do głosowania znaku „x” w kratce z lewej strony przy słowie 

"WSTRZYMUJĘ SIĘ", gdy wyborca wstrzymuje się od głosu. 

2. Głos jest nieważny, jeżeli: 

1) został oddany na karcie do głosowania innej niż przygotowana przez komisję wyborczą, 

2) na karcie do głosowania wyborca postawił znak ”x” w więcej niż jednej kratce, 

3) na karcie do głosowania wyborca nie umieścił znaku „x” w żadnej kratce. 

 

§ 9 

1. Głosowanie na więcej niż jednego kandydata polega na postawieniu na karcie do głosowania 

znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów, na których wyborca oddaje 

głos. 
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2. Głos jest nieważny, jeżeli: 

1) został oddany na karcie innej niż przygotowana przez komisję wyborczą, 

2) na karcie do głosowania wyborca postawił znak ”x” w większej liczbie kratek niż liczba 

mandatów. 

 

 

Rozdział 2 

Zasady podziału mandatów w kolegium elektorów 

 

§ 10 

1. Kanclerz przedkłada przewodniczącemu komisji wyborczej dane o stanie zatrudnienia na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok upływu kadencji, z podziałem na grupy: 

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 

Uniwersytetu, 

2) pozostałych nauczycieli akademickich, 

3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

– uwzględniając stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w poszczególnych wydziałach 

oraz jednostkach pozawydziałowych.  

2. Kanclerz przedkłada przewodniczącemu komisji wyborczej dane o liczbie studentów oraz 

doktorantów na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok upływu kadencji, z podziałem 

na poszczególne wydziały. 

 

§ 11 

1. Komisja wyborcza przyjmuje dane o stanie zatrudnienia i liczbie studentów, o których mowa 

w § 10, jako podstawę do obliczeń i ustaleń dokonywanych w związku z podziałem 

mandatów elektorów. 

2. Zmiana danych, o których mowa w § 10, w toku kadencji nie jest podstawą do zmiany 

podziału liczby mandatów elektorów.  

 

§ 12 

1. Na podstawie § 82 statutu komisja wyborcza dokonuje podziału mandatów elektorów na 

poszczególne grupy pracowników, doktorantów i studentów, posiadających czynne prawo 

wyborcze. 

2. Przy dokonywaniu podziału mandatów obowiązuje zasada, że każdy wydział uzyskuje co 

najmniej jeden mandat elektora w grupach: 
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1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 

Uniwersytetu, 

2) pozostałych nauczycieli akademickich,  

3) studentów. 

3. Liczba mandatów elektorów dla doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi  nie podlega podziałowi na poszczególne wydziały. 

 

§ 13 

1. Podstawą podziału mandatów elektorów jest wskaźnik liczbowy, określający liczbę 

pracowników danej grupy (studentów) przypadającą na jeden mandat ich przedstawiciela, 

który oblicza się, dzieląc liczbę pracowników danej grupy (studentów) przez liczbę 

mandatów przewidzianą w § 82 statutu dla tej grupy pracowników (studentów). 

2. Podziału mandatów elektorów między poszczególne wydziały i jednostki pozawydziałowe 

dokonuje się, dzieląc liczby zatrudnionych w nich pracowników określonej grupy przez 

wskaźnik liczbowy, zaokrąglając wynik do liczby całkowitej, z uwzględnieniem zasad, o 

których mowa w § 12 ust. 2. 

3.  Jeżeli dla dwóch lub więcej wydziałów lub jednostek pozawydziałowych przypada 

jednakowa liczba mandatów elektorów, która nie mieści się w liczbie mandatów, o której 

mowa w § 82 statutu, o uzyskaniu większej liczby mandatów rozstrzyga losowanie 

przeprowadzone na posiedzeniu komisji wyborczej. Tryb przeprowadzenia losowania 

określa komisja wyborcza. 

 

Rozdział 3 

Tryb przeprowadzania wyborów elektorów do kolegium elektorów 

 

§ 14 

Wyboru elektorów w terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych dokonuje się na: 

1) wydziałowych zebraniach wyborczych organizowanych w celu dokonania wyboru 

elektorów spośród zatrudnionych na wydziałach: 

a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 

Uniwersytetu, 

b) pozostałych nauczycieli akademickich, 
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2) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym w celu dokonania wyboru 

elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

pozawydziałowych, 

3) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym w celu wyboru elektorów 

spośród doktorantów, 

4) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym w celu wyboru elektorów 

spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

§ 15 

1. Nauczyciele akademiccy każdego wydziału zatrudnieni na stanowisku profesora lub 

profesora Uniwersytetu wybierają spośród siebie przedstawicieli do składu kolegium 

elektorów w liczbie przydzielonych danemu wydziałowi mandatów elektorów tej grupy. 

2. Pozostali nauczyciele akademiccy każdego wydziału wybierają spośród siebie 

przedstawicieli do składu kolegium elektorów w liczbie przydzielonych danemu 

wydziałowi mandatów elektorów tej grupy. 

3. Doktoranci wybierają spośród siebie pięciu przedstawicieli do składu kolegium elektorów. 

4. Pozostali nauczyciele akademiccy z jednostek pozawydziałowych wybierają spośród siebie 

przedstawicieli do składu kolegium elektorów w liczbie przydzielonych danej jednostce 

mandatów elektorów. 

5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wybierają spośród siebie 

przedstawicieli do składu kolegium elektorów w liczbie przydzielonych im mandatów 

elektorów. 

6. Właściwy organ samorządu studenckiego wybiera przedstawicieli do kolegium elektorów 

w liczbie przydzielonych studentom każdego wydziału mandatów zgodnie z regulaminem 

samorządu studenckiego. 

 

§ 16 

Jeżeli liczba pozostałych nauczycieli akademickich danej jednostki pozawydziałowej jest 

mniejsza od wynikającej ze wskaźnika liczbowego i nie może być pracownikom tej jednostki 

przydzielony mandat elektora, będącego ich przedstawicielem w składzie kolegium elektorów, 

komisja wyborcza – w celu wyboru elektorów – może: 

1) przyłączyć pracowników takiej jednostki do innej jednostki pozawydziałowej lub wydziału 

i potraktować łącznie liczby ich pracowników w celu przydziału wspólnych mandatów 

elektorów, obsadzanych na wspólnym zebraniu pracowników tych jednostek, 
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2) połączyć pracowników takich jednostek pozawydziałowych i potraktować łącznie liczby 

ich pracowników w celu przydziału wspólnych mandatów elektorów, obsadzanych na 

wspólnym zebraniu pracowników tych jednostek. 

 

§ 17 

1. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa 

uprawnionych do głosowania, określonych w § 15. 

2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie wybór jest 

ważny niezależnie od liczby uczestników. 

 

§ 18 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi 

określone w § 82 statutu. 

2. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. 

3. Kandydatury zgłasza się przewodniczącemu zebrania. 

4. Przewodniczący wpisuje kandydaturę na listę kandydatów po oświadczeniu przez 

kandydującego, że wyraża zgodę na wybór i wypełnianie obowiązków elektora. 

5. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 4, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że 

kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się ustnie do protokołu zebrania albo 

pisemnie przewodniczącemu zebrania. 

 

§ 19 

Jeżeli część mandatów nie zostanie obsadzona w wyniku wyborów przeprowadzonych na 

danym zebraniu, przeprowadza się wybory uzupełniające na zebraniu zwołanym w innym 

terminie. 

§ 20 

1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania: 

1) ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym, 

2) zarządza wybór komisji skrutacyjnej. 

2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród 

wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 
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3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej 

przewodniczący, odczytując protokół komisji. 

 

§ 21 

1. Jeżeli do obsadzenia jest jeden mandat, elektorem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał 

największą liczbę głosów, stanowiącą bezwzględną większość głosów. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania mandat nie został obsadzony, gdyż kandydat nie uzyskał 

wymaganej bezwzględnej większości głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się 

dodatkowe głosowania na tych samych kandydatów lub innych zgłoszonych przez 

wyborców. 

§ 22 

1. Jeżeli do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat, elektorami zostają wybrani kandydaci, 

którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą bezwzględną większość 

głosów. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z mandatów lub ich część nie została obsadzona, gdyż 

żaden z kandydatów lub część z nich nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości 

głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowania na nie więcej niż 

dwóch kandydatów na nieobsadzony mandat, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

 

§ 23 

Przewodniczący zebrania: 

1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia 

głosów są prawidłowe; 

2) zarządza: 

a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu, 

b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania. 

 

§ 24 

1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej 

kopię protokołu zebrania oraz protokół komisji skrutacyjnej i listy obecności uczestników 

zebrania wyborczego. 

2. Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru członków kolegium 

elektorów i przekazuje elektorom akty stwierdzające wybór. 
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Rozdział 4 

Tryb przeprowadzania wyboru rektora 

 

§ 25 

1. Kandydatury na rektora zgłasza się pisemnie do przewodniczącego komisji wyborczej w 

terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych. 

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informacje o kandydacie, m.in. imię, nazwisko 

kandydata, datę urodzenia, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy i zajmowane 

stanowisko oraz wykaz podstawowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i 

organizacyjnych. 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydującego, że wyraża zgodę na wybór 

oraz oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o 

uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego wystawionego przez Kancelarię Niejawną 

Uniwersytetu. 

4. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że 

kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania. 

 

§ 26 

1. Komisja wyborcza ustala listę kandydatów na rektora, umieszczając na niej w kolejności 

alfabetycznej nazwiska wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają 

wymogi określone w § 74 statutu. 

2. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący komisji 

wyborczej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów na rektora. 

3. Od dnia ogłoszenia listy kandydaci mogą prezentować swój program na zebraniach 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz w środkach masowego przekazu. 

 

§ 27 

1. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący komisji 

wyborczej zwołuje i przeprowadza otwarte zebranie pracowników, studentów i doktorantów 

w celu zaprezentowania kandydatów na rektora. 

2. Na początku zebrania przewodniczący komisji wyborczej: 

1) podaje dane o każdym kandydacie, zawarte w zgłoszeniu jego kandydatury, 
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2) udziela głosu poszczególnym kandydatom, którzy przedstawiają program 

funkcjonowania Uniwersytetu uwzględniając propozycje dotyczące funkcji 

prorektorskich. 

3. Kandydaci występują w kolejności alfabetycznej. Komisja wyborcza ustala maksymalny 

czas jednego wystąpienia. 

4. Każdy uczestnik zebrania może zadawać kandydatom pytania.  

5. Na zakończenie zebrania przewodniczący ponownie udziela głosu kandydatom w 

kolejności alfabetycznej. 

 

§ 28 

Wyboru rektora dokonuje się na posiedzeniu wyborczym kolegium elektorów, zwołanym w 

terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych, które prowadzi przewodniczący 

kolegium elektorów. 

 

§ 29 

1. Wybory rektora są ważne, jeżeli w posiedzeniu wyborczym kolegium elektorów uczestniczy 

co najmniej 3/5 elektorów. 

2. Jeżeli na pierwszym posiedzeniu nie zostanie osiągnięte quorum, zwołuje się drugie 

posiedzenie wyborcze kolegium elektorów w innym terminie, przy zachowaniu wymogu 

określonego w ust. 1. 

 

§ 30 

1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący kolegium elektorów przeprowadza 

wybór komisji skrutacyjnej. 

2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej pięciu osób, dokonuje się spośród 

wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 

3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej 

przewodniczący. 

 

§ 31 

Głosowanie tajne odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję 

wyborczą. 
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§ 32 

1. Rektorem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą 

bezwzględną większość głosów. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, na tym samym zebraniu wyborczym przeprowadza się dodatkowe 

głosowanie na kandydata lub tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów. Jeżeli i w tym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, wybór przeprowadza się na osobnym posiedzeniu wyborczym. 

 

§ 33 

Przewodniczący kolegium elektorów: 

1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia 

głosów są prawidłowe; 

2) zarządza: 

a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu, 

b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania. 

 

§ 34 

1. Przewodniczący kolegium elektorów niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji 

wyborczej kopię protokołu zebrania oraz protokół komisji skrutacyjnej i listy obecności 

uczestników posiedzenia wyborczego. 

2. Komisja wyborcza ocenia prawidłowość wyboru rektora. 

3. Komisja wyborcza unieważnia wybór i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi 

istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia jego 

wyników mające wpływ na wynik wyborów. 

4. Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru rektora i wydaje 

rektorowi elektowi akt stwierdzający wybór. 
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Rozdział 5 

Tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli do senatu 

 

§ 35 

Wyboru przedstawicieli pracowników do senatu w liczbie określonej w § 46 statutu, w terminie 

określonym w terminarzu czynności wyborczych, dokonuje się na: 

1) wydziałowych zebraniach wyborczych organizowanych w celu dokonania wyboru 

przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora lub profesora Uniwersytetu; osoby zatrudnione na tych stanowiskach w 

jednostkach pozawydziałowych są dopisywane do wydziałowego zebrania wyborczego 

o najmniejszej liczbie uprawnionych do glosowania, 

2) kolegialnych zebraniach wyborczych organizowanych w celu dokonania wyboru 

przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 

innych niż określone w pkt. 1, 

3) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym w celu dokonania wyboru 

przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 

innych niż określonych w pkt. 1 w jednostkach pozawydziałowych, 

4) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym w celu dokonania wyboru 

przedstawicieli spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

§ 36 

1. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa 

uprawnionych do głosowania, określonych w § 35. 

2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie wybór jest 

ważny niezależnie od liczby uczestników. 

 

§ 37 

1. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. 

2. Kandydatury zgłasza się przewodniczącemu zebrania. 

3. Przewodniczący wpisuje kandydaturę na listę kandydatów w porządku alfabetycznym, po 

oświadczeniu przez kandydującego, że wyraża zgodę na wybór i wypełnianie obowiązków 

członka senatu. 

4. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że 

kandydat cofnie swą zgodę przed kolejną turą głosowania. 
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5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się ustnie do protokołu zebrania albo 

pisemnie przewodniczącemu zebrania. 

 

§ 38 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi 

określone w § 80 statutu. 

2. Jeżeli nie zostanie obsadzona w wyniku wyborów przeprowadzonych na danym zebraniu, 

przeprowadza się wybory uzupełniające na zebraniu zwołanym w innym terminie. 

 

§ 39 

1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania: 

1) stwierdza, czy jest quorum, 

2) ustala listę kandydatów, 

3) zarządza wybór komisji skrutacyjnej. 

2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród 

wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 

3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej 

przewodniczący. 

 

§ 40 

Głosowanie odbywa się w sposób określony odpowiednio w § 8 albo w § 9. 

 

§ 41 

1. Jeżeli do obsadzenia jest jeden mandat, przedstawicielem zostaje wybrany kandydat, który 

uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą bezwzględną większość głosów. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania mandat nie został obsadzony, gdyż żaden kandydat nie uzyskał 

wymaganej bezwzględnej większości głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się 

dodatkowe głosowanie na tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów. Jeżeli i w tym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, wybór przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym. 
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§ 42 

1. Jeżeli do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat, przedstawicielami zostają wybrani 

kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę 

ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z mandatów lub ich część nie została obsadzona, gdyż 

żaden z kandydatów lub część z nich nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości 

głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowanie na nie więcej niż 

dwóch kandydatów na nieobsadzony mandat, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

Jeżeli i w tym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości 

głosów, wybór przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym. 

 

§ 43 

Przewodniczący zebrania: 

1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia 

głosów są prawidłowe; 

2) zarządza: 

a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu, 

b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania. 

 

§ 44 

1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej 

kopię protokołu zebrania oraz protokół komisji skrutacyjnej i listy obecności uczestników 

zebrania wyborczego. 

2. Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru członków senatu i 

przekazuje im akty stwierdzające wybór. 

 

 

Rozdział 6 

Tryb przeprowadzania wyboru rady Uniwersytetu 

 

§ 45 

1. Kandydatury na członków rady zgłasza się do przewodniczącego komisji wyborczej w 

terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych. 
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2. Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie, 

odnoszące się w szczególności do spełnienia warunków, o których mowa w § 77 ust. 3 

statutu.1 

3. Do zgłoszenia dołącza się: 

1) oświadczenie kandydata w sprawie spełnienia warunków, o których mowa  

w § 77 ust. 3 statutu, którego wzór określa komisja wyborcza w drodze uchwały,1 

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, 

3) oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim 

złożeniu oświadczenia lustracyjnego wystawionego przez Kancelarię Niejawną 

Uniwersytetu. 

4. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 3 pkt 2, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba 

że kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania. 

 

§ 46 

1. Przewodniczący komisji wyborczej ustala listę kandydatów na członków Rady 

Uniwersytetu, umieszczając na niej w kolejności alfabetycznej nazwiska wszystkich 

prawidłowo zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają wymogi określone w § 77 statutu 

osobno w grupie kandydatów na członków spoza i spośród wspólnoty Uniwersytetu. 

2. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący komisji 

wyborczej przekazuje listę kandydatów przewodniczącemu senatu, który przeprowadza 

wybory członków rady na najbliższym posiedzeniu senatu. 

 

§ 47 

1. Radę powołuje senat w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy swojego składu. 

2. Głosowanie poprzedza prezentacja kandydatów na członków rady, a w szczególności 

uzasadnienia dołączonego do zgłoszenia kandydata. 

3. W przypadku uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż trzech kandydatów 

spośród członków wspólnoty Uniwersytetu lub z listy kandydatów spoza Uniwersytetu, 

powołani do Rady zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów za ich 

powołaniem. 

4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tą samą liczbę głosów, przeprowadza się 

dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Członkiem rady Uniwersytetu zostaje 

kandydat, który otrzymał w dodatkowym głosowaniu największą liczbę głosów. 
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5. Jeżeli nie powołano pełnego składu rady Uniwersytetu komisja wyborcza zarządza wybory 

uzupełniające. 

§ 48 

Głosowanie odbywa się zgodnie z regulaminem posiedzeń senatu, stanowiącym załącznik nr 3  

do statutu. 

 

§ 49 

1. Przewodniczący senatu niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej 

kopię protokołu posiedzenia senatu oraz protokół komisji skrutacyjnej i listę obecności 

uczestników posiedzenia senatu. 

2. Komisja wyborcza ocenia prawidłowość przeprowadzonego wyboru członków rady 

Uniwersytetu. 

3. Komisja wyborcza unieważnia wybór i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi 

istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia jego 

wyników mające wpływ na wynik wyborów. 

4. Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru członków rady 

Uniwersytetu i wydaje im akty stwierdzające wybór. 

 

Rozdział 7 

Tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli do rady dyscypliny naukowej 

 

§ 50 

1. Komisja wyborcza ustala liczbę przedstawicieli do rady dyscypliny naukowej wybieranych 

spośród nauczycieli akademickich reprezentujących daną dyscyplinę: 

1) posiadających stopień naukowy doktora i nieposiadających tytułu naukowego profesora 

lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

2) nieposiadających stopnia naukowego. 

2. Wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do rady dyscypliny naukowej, w 

terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych, dokonuje się na wydziałowych 

zebraniach wyborczych organizowanych w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród 

zatrudnionych na wydziałach nauczycieli akademickich,  o których mowa w ust. 1. 
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§ 51 

1. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa 

uprawnionych do głosowania, określonych w § 58 statutu. 

2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie wybór jest 

ważny niezależnie od liczby uczestników. 

 

§ 52 

1. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. 

2. Kandydatury zgłasza się przewodniczącemu zebrania. 

3. Przewodniczący wpisuje kandydaturę na listę kandydatów w porządku alfabetycznym, po 

oświadczeniu przez kandydującego, że wyraża zgodę na wybór i wypełnianie obowiązków 

członka rady dyscypliny naukowej. 

4. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba 

że kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się ustnie do protokołu zebrania albo 

pisemnie przewodniczącemu zebrania. 

 

§ 53 

Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi 

określone w § 58 statutu. 

 

§ 54 

1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania: 

1) ustala listę kandydatów, 

2) zarządza wybór komisji skrutacyjnej. 

2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród 

wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 

3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej 

przewodniczący. 

 

§ 55 

Głosowanie odbywa się w sposób określony odpowiednio w § 8 albo w § 9 regulaminu. 
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§ 56 

1. Jeżeli do obsadzenia jest jeden mandat przedstawiciela, członkiem rady dyscypliny 

naukowej zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą 

bezwzględną większość głosów. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania mandat przedstawiciela nie został obsadzony, gdyż żaden 

kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, na tym samym zebraniu 

przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

 

§ 57 

1. Jeżeli do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat przedstawiciela, członkami rady 

dyscypliny naukowej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z mandatów przedstawicieli lub ich część nie została 

obsadzona, gdyż żaden z kandydatów lub część z nich nie uzyskała wymaganej 

bezwzględnej większości głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe 

głosowania na nie więcej niż dwóch kandydatów na nieobsadzony mandat, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

 

§ 58 

Przewodniczący zebrania: 

1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia 

głosów są prawidłowe, 

2) zarządza: 

a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu, 

b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania. 

 

§ 59 

1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej 

kopię protokołu zebrania oraz protokół komisji skrutacyjnej i listę obecności uczestników 

zebrania wyborczego. 

2. Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru członków rady 

dyscypliny naukowej i wydaje im akty stwierdzające wybór. 
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Rozdział 8 

Przepisy końcowe 

 

§ 60 

1. Rozstrzyganie sporów powstałych w związku ze stosowaniem regulaminu i dokonywanie 

wykładni jego przepisów oraz rozstrzyganie spraw dotyczących przebiegu wyborów, które 

nie zostały unormowane w regulaminie, należy do komisji wyborczej, która w tym zakresie 

podejmuje uchwały. 

2. W sprawach niebudzących istotnych wątpliwości wykładni przepisów regulaminu 

dokonuje przewodniczący komisji wyborczej. 

 

§ 61 

Obsługę techniczno-biurową działalności komisji wyborczej i organizowanych przez nią 

wyborów zapewnia odpowiednio Dział Organizacji oraz właściwe komórki administracji 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

 

 

 

1Zmieniony uchwałą Nr 34 Senatu UMK z dnia 26 maja 2020 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2020, poz. 195) 

                                                           


