Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego

REGULAMIN WYBORCZY
§1
Zakres Regulaminu wyborczego
Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady:
– powoływania komisji wyborczych,
– wyboru kolegiów elektorów,
– wyboru organów jednoosobowych Uniwersytetu,
– wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych Uniwersytetu.
§2
Komisje wyborcze
1. Uczelnianą Komisję Wyborczą i jej przewodniczącego powołuje senat w terminie do
końca listopada roku poprzedzającego wybory. Przewodniczącego Komisji spośród jej
członków proponuje jako pierwszy rektor. W skład komisji wchodzą:
1) co najmniej po jednym przedstawicielu każdego wydziału, jednostek
ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz administracji, których proponują
kierownicy tych jednostek;
2) nie więcej niż po trzech przedstawicieli studentów i doktorantów tworzących
podkomisję, której początkowy skład i ewentualne zmiany w czasie kadencji proponują
organy uchwałodawcze odpowiednio samorządu studentów i doktorantów.
2. Siedzibę Uczelnianej Komisji Wyborczej wskazuje na okres kadencji jej przewodniczący.
3. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej, uwzględniającej strukturę organizacyjną
wydziału, określa uchwała rady wydziału. Wydziałową Komisję Wyborczą i jej
przewodniczącego, którego jako pierwszy proponuje dziekan, powołuje rada wydziału w
terminie do końca stycznia roku wyborczego. Skład komisji nie powinien przekraczać 15
osób.
4. Członkiem komisji wyborczej nie może być rektor, prorektor, dziekan i prodziekan.
Członek komisji wyborczej, który wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko rektora,
prorektora, dziekana, prodziekana lub zrzekł się uczestnictwa w komisji traci swój mandat
w danej komisji a rada wydziału lub senat niezwłocznie uzupełnia skład komisji.
5. Do zadań komisji wyborczych należy między innymi:
1) opracowanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, uzgodnienie z rektorem, ogłoszenie
i realizacja harmonogramu ogólnouczelnianych czynności wyborczych oraz czynności
wyborczych w jednostkach ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i
pozawydziałowych;

2) instruowanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wydziałowych komisji wyborczych i
studenckich komisji wyborczych o zasadach przeprowadzania wyborów;
3) czuwanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą nad prawidłowością procesu
wyborczego oraz nadzorowanie wydziałowych komisji wyborczych, studenckich
komisji wyborczych i komisji wyborczych doktorantów;
4) opracowanie przez wydziałową komisję wyborczą, uzgodnienie z dziekanem oraz
Uczelnianą Komisją Wyborczą, ogłoszenie i realizacja harmonogramu czynności
wyborczych na wydziale;
5) opracowanie przez podkomisję studentów i doktorantów, uzgodnienie odpowiednio z
samorządem studentów i doktorantów oraz z odpowiednią komisją wyborczą,
ogłoszenie i realizacja harmonogramu czynności wyborczych związanych z wyborami
przedstawicieli samorządu studenckiego i przedstawicieli samorządu doktorantów w
organach kolegialnych;
6) informowanie wyborców o miejscu i czasie spotkań przedwyborczych i zebrań
wyborczych co najmniej na tydzień przed ich terminem;
7) przeprowadzenie przez członka odpowiedniej
przedwyborczego i zebrania wyborczego;
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8) przeprowadzenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wyboru elektorów Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z jej regulaminem wyborczym;
6. Protesty wyborcze w zakresie prawidłowości przeprowadzenia wyborów odpowiednio do
danego poziomu wyborów wnosi się na piśmie do właściwej komisji wyborczej w
terminie 3 dni następujących po dniu ogłoszenia wyników wyborów. Rozpatrzenie
protestu (protestów) następuje w ciągu 5 dni od dnia jego wniesienia w formie decyzji z
pouczeniem o możliwości złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Na
ważność wyborów nie wpływają te uchybienia wydziałowych komisji wyborczych, które
nie zmieniają wyniku wyborów.
7. Uczelniana Komisja Wyborcza, z urzędu lub w wyniku rozpatrywania odwołań od decyzji
wydziałowych komisji wyborczych, stwierdza naruszenie przepisów procedury wyborczej
i kieruje wniosek do senatu o stwierdzenie nieważności wyborów lub powtórzenia
wyborów w całości lub części. Odwołanie od decyzji wydziałowych komisji wyborczych
wnosi się na piśmie do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni następujących po
dniu wydania decyzji przez właściwą wydziałową komisję wyborczą. Rozpatrzenie
odwołania następuje w formie uchwały podjętej przez senat w ciągu 7 dni od dnia jego
wniesienia
8. Komisje wyborcze przeprowadzają wszystkie wybory uzupełniające w czasie trwania
kadencji w normalnym trybie, ustalonym przez niniejszy regulamin w terminie do 2
miesięcy od powstania vacatu.
9. Decyzja komisji wyborczej, realizująca ustalenia ustawy, statutu i niniejszego regulaminu,
oraz decyzja w sprawie szczegółowej niemającej uregulowania w wymienionych aktach
prawnych, musi mieć formę uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

10.Komisje wyborcze kończą swoją działalność z chwilą powołania nowych komisji
wyborczych.
§3
Prawa wyborcze
1. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani są powoływani w drodze wyborów.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom Uniwersytetu.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego
siódmego roku życia, a w wypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora –
siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.
4. Rektor, prorektorzy, dziekani oraz prodziekani wydziałów są wybierani spośród
nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
5. Warunkiem pełnienia funkcji wymienionych w ust. 4. jest zatrudnienie w Uniwersytecie
jako podstawowym miejscu pracy.
6. Rektor, prorektor, dziekan i prodziekan nie mogą być wybrani do pełnienia odpowiednio
funkcji rektora, prorektora, dziekana, prodziekana na więcej niż dwie następujące po sobie
kadencje.
7. Dla ustalenia wymaganych przez regulamin liczebności poszczególnych grup
pracowników przyjmuje się stan zatrudnienia osób posiadających czynne prawo wyborcze
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wybory. W przypadku wyborów
uzupełniających przyjmuje się stan zatrudnienia na dzień powstania vacatu.
§4
Kolegia elektorów
1. Rektora i prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów, nazywane dalej kolegium
uczelnianym, a dziekana i prodziekanów – Wydziałowe Kolegium Elektorów, nazywane
dalej kolegium wydziałowym. Wszyscy elektorzy muszą posiadać czynne prawo
wyborcze.
2. Kolegium uczelniane liczy 100 elektorów. W jego skład wchodzi:
1) 52 elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
i stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) 22 elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich;
3) 5 elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
4) 21 elektorów z grupy studentów i doktorantów, przy czym każda z grup otrzymuje co
najmniej jeden mandat.
3. Dla kolegium uczelnianego Uczelniana Komisja Wyborcza:

1) dzieli mandaty elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego na poszczególne
wydziały oraz jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe
proporcjonalnie do liczby osób na każdym wydziale oraz w każdej jednostce z tej
grupy, posiadających czynne prawo wyborcze,
2) dzieli mandaty elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich na
poszczególne wydziały oraz jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i
pozawydziałowe proporcjonalnie do liczby osób na każdym wydziale oraz w każdej
jednostce z tej grupy, posiadających czynne prawo wyborcze,
3) może podzielić mandaty elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi na wyróżnione grupy proporcjonalnie do liczby osób w każdej z tych
grup, posiadających czynne prawo wyborcze,
4) mandaty elektorów z grupy studentów i doktorantów są dzielone przez ich podkomisję
proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uniwersytecie, przy czym każda z grup
otrzymuje co najmniej jeden mandat.
4. Wydziałowa komisja wyborcza może podzielić mandaty elektorów kolegium uczelnianego
z poszczególnych grup nauczycieli akademickich, przyznane przez komisję uczelnianą, na
jednostki organizacyjne działające na wydziale proporcjonalnie do liczby osób w każdej
jednostce organizacyjnej z tej grupy, posiadających czynne prawo wyborcze.
5. W skład kolegium wydziałowego wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na
danym wydziale i posiadający czynne prawo wyborcze.
6. Wydziałowa komisja wyborcza ustala liczbę mandatów dla pozostałych grup
pracowników, studentów i doktorantów wydziału tak, aby procentowy skład kolegium był
następujący:
1) 52% elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy
profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) 22% elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich;
3) 5% elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, jeżeli
liczba tych pracowników zatrudnionych na wydziale stanowi więcej niż 5%
pracowników wydziału. W wypadku przeciwnym komisja wydziałowa podejmuje
decyzję o liczbie mandatów przyznanych tej grupie i podziale pozostałych mandatów na
grupy 1), 2) i 4), przekazując informację o tej decyzji komisji uczelnianej przed
rozpoczęciem wyborów elektorów;
4) 21% elektorów z grupy studentów i doktorantów, przy czym każda z grup otrzymuje co
najmniej jeden mandat, jeżeli na wydziale prowadzone są studia doktoranckie.
7. Wydziałowa komisja wyborcza może podzielić mandaty elektorów kolegium
wydziałowego dla poszczególnych grup pracowników na jednostki organizacyjne wydziału
proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w każdej jednostce organizacyjnej z tej grupy,
posiadających czynne prawo wyborcze.
Mandaty elektorów z grupy studentów i doktorantów mogą być dzielone proporcjonalnie
do liczebności obu tych grup na wydziale przez ich podkomisję, przy czym grupa
doktorantów otrzymuje co najmniej jeden mandat, jeżeli na wydziale prowadzone są studia
doktoranckie.

8. Jeżeli wydziałowe kolegium elektorów sformowane w oparciu o ustalenie zawarte w ust. 4.
niniejszego paragrafu przekroczy 100 osób, to rada wydziału może podjąć decyzję o
ustaleniu mniejszej liczby mandatów dla przedstawicieli nauczycieli akademickich
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych
na danym wydziale i posiadający czynne prawo wyborcze. W tym wypadku ustalenie
składu kolegium i obsada mandatów następuje również z zastosowaniem przepisów ust. 6.
i 7. niniejszego paragrafu.
9. Kadencja kolegiów elektorów trwa do wyboru nowych kolegiów.
§5
Sondażowe zgłaszanie kandydatów na rektora i dziekanów
1. Każdy elektor kolegium uczelnianego może zgłosić jednego kandydata na rektora, a każdy
elektor kolegium wydziałowego – jednego kandydata na dziekana bez przedstawiania ich
zgody na ewentualne kandydowanie.
2. Zgłoszenia odbywają się w sposób tajny na zebraniu kolegium elektorów.
3. Każda komisja wyborcza podaje do wiadomości społeczności akademickiej wyniki
sondażowego zgłaszania kandydatów przed rozpoczęciem oficjalnego zgłaszania
kandydatów.
§6
Wybory rektora i dziekana
1 Kandydata na rektora może zgłosić każdy pracownik, student lub doktorant Uniwersytetu,
posiadający czynne prawo wyborcze.
Kandydata na dziekana wydziału może zgłosić każdy pracownik, student lub doktorant
wydziału, posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Odpowiednia komisja wyborcza przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów na rektora
albo dziekana w terminie określonym przez harmonogram wyborów i zwraca się do
zgłoszonych kandydatów o pisemną zgodę na kandydowanie.
Kandydaci na dziekana Wydziału Teologicznego zostają przedstawieni przez wydziałową
komisję wyborczą do zatwierdzenia Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego.
3. Odpowiednia komisja wyborcza organizuje spotkanie przedwyborcze kandydatów na
rektora albo dziekana ze społecznością Uniwersytetu w terminach wynikających z
harmonogramu wyborów.
Program spotkania przedwyborczego jest następujący:
1) krótkie przedstawienie stanu Uczelni przez rektora albo stanu wydziału przez dziekana;
2) przedstawienie programów przez kandydatów;
3) dyskusja.
4. Wyboru rektora dokonuje się do dnia 31 marca.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sporządza akt stwierdzający wybór
rektora i powiadamia niezwłocznie o tym wyborze ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego.
Powiadomienie o wyborze rektora przewodniczący komisji przesyła również do Wielkiego
Kanclerza Wydziału Teologicznego.
Przewodniczący komisji wręcza akt stwierdzający wybór rektorowi-elektowi, kopię aktu
przekazuje zaś do jego dokumentów personalnych w odpowiednim dziale Uniwersytetu.
5. Wyboru dziekanów dokonuje się do dnia 15 maja.
Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej sporządza akt stwierdzający wybór
dziekana i powiadamia o tym wyborze rektora-elekta. O wyborze dziekana Wydziału
Teologicznego przewodniczący komisji powiadamia także Wielkiego Kanclerza Wydziału
Teologicznego.
Przewodniczący komisji wręcza akt stwierdzający wybór dziekanowi-elektowi, kopię aktu
przekazuje zaś do jego dokumentów personalnych w odpowiednim dziale Uniwersytetu.
§7
Wybory prorektorów i prodziekanów
1. Właściwa komisja wyborcza w określonym przez harmonogram wyborczy terminie
przyjmuje od rektora-elekta albo dziekana-elekta pisemne zgłoszenia kandydatów na
prorektorów albo prodziekanów wraz z ich pisemnymi zgodami na kandydowanie.
2. Kandydaci na prorektora ds. studenckich oraz prodziekanów ds. studenckich muszą w
ciągu tygodnia uzyskać akceptację większości elektorów z grupy studentów i doktorantów
odpowiednio w kolegium uczelnianym albo wydziałowym. W tym celu właściwa komisja
wyborcza organizuje spotkanie rektora-elekta albo dziekana-elekta z tymi elektorami.
Niewyrażenie stanowiska w podanym terminie uważa się za akceptację danego kandydata.
3. Rektor-elekt i dziekani-elekci przedstawiają kandydatów na prorektorów i prodziekanów
wraz z ich charakterystyką na posiedzeniu odpowiedniego kolegium.
4. Wyboru każdego prorektora i prodziekana dokonuje się oddzielnie.
5. Wyboru prorektorów oraz prodziekanów dokonuje się w terminie do 14 dni od wyboru
odpowiednio rektora albo dziekana.
6. Przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej sporządza akty stwierdzające wybór
prorektorów albo prodziekanów i powiadamia o tym wyborze rektora-elekta albo
dziekana-elekta. Powiadomienie o wyborze prodziekanów Wydziału Teologicznego
przewodniczący komisji przesyła również do Wielkiego Kanclerza Wydziału
Teologicznego.
Przewodniczący komisji wręcza akty stwierdzające wybór osobom wybranym, kopie
aktów zaś przekazuje do ich dokumentów personalnych w odpowiednim dziale
Uniwersytetu.

§8
Wybory członków senatu i rad wydziałów
1. Skład senatu określa § 22 statutu Uniwersytetu. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala
podział mandatów senatorów dla nauczycieli akademickich na poszczególne wydziały i
jednostki pozawydziałowe oraz łącznie wszystkie jednostki międzywydziałowe i
ogólnouczelniane proporcjonalnie do liczby zatrudnionych, posiadających czynne prawo
wyborcze.
Komisja może podzielić mandaty senatorów dla pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi na wyróżnione grupy pracowników proporcjonalnie do liczby osób w każdej
z tych grup, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Skład rady wydziału określa § 26 statutu. Liczbę mandatów wybieranych przedstawicieli
ustala wydziałowa komisja wyborcza. Wydziałowa komisja wyborcza może też ustalić
podział mandatów tych przedstawicieli na jednostki organizacyjne wchodzące w skład
wydziału proporcjonalnie do liczby zatrudnionych, posiadających czynne prawo wyborcze.
3. Przedstawicieli pracowników w organach kolegialnych wybierają wszyscy pracownicy,
posiadający czynne prawo wyborcze, na zebraniach wyborczych, każdy w swojej grupie,
z uwzględnieniem podziału mandatów i ustaleń, o których mowa w ust. 1. i 2. niniejszego
paragrafu.
4. Przy wyborze przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych
dopuszcza się wybory pośrednie. Tryb tych wyborów określają regulaminy ich
samorządów.
5. Członkiem senatu nie można być dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie
dotyczy to osób wchodzących w skład senatu w związku z pełnieniem funkcji organów
jednoosobowych oraz prorektorów.
§9
Procedura wyboru rektora, prorektorów, dziekana i prodziekanów
1. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż 50% ważnych głosów przy obecności
co najmniej 2/3 statutowego składu organu dokonującego wyboru.
2. Procedura głosowania jest następująca:
1) Jeżeli głosowanie dotyczy jednego kandydata i kandydat nie uzyskał wymaganej liczby
głosów, to zarządza się ponowne przeprowadzenie wyborów.
2) Jeżeli głosowanie dotyczy dwóch kandydatów i wynik nie daje rozstrzygnięcia, to
pozostawia się kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów i przechodzi się do
punktu 1) procedury.
Jeżeli kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów, to powtarza się punkt 2) procedury.
Jeżeli powtórzenie nie daje rozstrzygnięcia ostatecznego i nie pozwala na przejście do
punktu 1) procedury, to zarządza się ponowne przeprowadzenie wyborów.
3) Jeżeli zgłoszono trzech lub więcej kandydatów i w pierwszej turze głosowania żaden z
kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, to pozostawia się dwóch

kandydatów, którzy uzyskali największe kolejne liczby głosów, i przechodzi do punktu
2) procedury.
Jeżeli nie można wyłonić takich dwóch kandydatów, to do drugiej tury przystępuje
odpowiednio większa liczba kandydatów.
Jeżeli wynik głosowania w drugiej turze nie daje rozstrzygnięcia ostatecznego, ale
pozwala na wyłonienie dwóch kandydatów (jak wyżej), to przechodzi się do punktu 2)
procedury.
Jeżeli wynik nie pozwala na ustalenie dwójki kandydatów, ale jeden z kandydatów
uzyskał większą liczbę głosów niż pozostali, pozostawia się tego kandydata i
przechodzi do punktu 1) procedury.
W pozostałych wypadkach jeżeli liczba kandydatów:
a) jest mniejsza niż w pierwszej turze, to przechodzi się do trzeciej tury głosowania
według powyższej procedury,
b) jest taka sama, to zarządza się ponowne przeprowadzenie wyborów.
Jeżeli wynik głosowania w trzeciej turze nie daje rozstrzygnięcia ostatecznego i nie
pozwala na przejście do punktu 2) lub 1) procedury, to zarządza się ponowne
przeprowadzenie wyborów.
§ 10
Procedura wyboru elektorów i członków organów kolegialnych
1. Kandydatów można zgłaszać wyłącznie na zebraniu wyborczym. Zgłoszony musi wyrazić
zgodę na kandydowanie.
W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym przy zgłoszeniu wymagane
jest dostarczenie komisji jego pisemnej zgody na kandydowanie.
2. Prawo zgłaszania kandydatów mają tylko członkowie grupy dokonującej wyboru.
3. Wybór następuje zwykłą większością ważnych głosów niezależnie od liczby biorących
udział w głosowaniu.
4. Procedura wyboru jest następująca:
1) Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejne największe liczby głosów.
2) Jeżeli kilku kandydatów otrzymało jednakowe liczby głosów, a liczba pozostałych
nieobsadzonych mandatów jest mniejsza od liczby tych kandydatów, to powtarza się
głosowanie tylko na tych kandydatów i nieobsadzone mandaty.
3) Jeżeli w wyniku powtórzenia głosowania nie obsadzono wszystkich wolnych mandatów
(tak jak w punkcie 2) niniejszego ustępu), ale ich liczba się zmniejszyła, to przechodzi
się do punktu 2) procedury.
4) Jeżeli w wyniku powtórzenia głosowania liczba pozostałych wolnych mandatów nie
zmniejszyła się, to zgłasza się dodatkowych kandydatów i rozpoczyna od nowa
procedurę głosowania celem obsadzenia pozostałych wolnych mandatów. Proces
powtarza się aż do momentu obsadzenia wszystkich mandatów.

§ 11
Odwołanie wyboru
1. Osobę z każdej funkcji obsadzonej w wyniku wyboru może odwołać organ, który dokonał
wyboru.
2. Procedurę odwołania z funkcji rektora albo dziekana wszczyna się na wniosek co najmniej
połowy statutowego składu odpowiednio senatu albo rady wydziału, przekazany
odpowiedniej komisji wyborczej.
W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zwołuje się w trybie wyborczym, określonym w § 13
ust. 1. niniejszego regulaminu, nadzwyczajne zebranie odpowiedniego organu wyborczego
wyłącznie w celu przegłosowania wniosku.
3. Do odwołania potrzeba co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3
statutowego składu organu uprawnionego do wyboru.
4. W wypadku odwołania rektora obrady senatu prowadzi prorektor ds. badań naukowych, w
wypadku odwołania dziekana obrady rady wydziału prowadzi prodziekan ds. badań
naukowych.
5. Procedurę odwołania z funkcji prorektora albo prodziekana wszczyna się na wniosek
odpowiednio rektora albo dziekana złożony do odpowiedniej komisji wyborczej. Pisemny
wniosek o odwołanie prorektora albo prodziekana do spraw studenckich może być złożony
również przez co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów odpowiednio w
senacie albo w radzie wydziału.
W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zwołuje się w trybie wyborczym, określonym w § 13
ust. 1. niniejszego regulaminu, nadzwyczajne zebranie odpowiedniego organu wyborczego
wyłącznie w celu przegłosowania wniosku.
6. Decyzja o odwołaniu prorektora albo prodziekana jest podejmowana bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu organu uprawnionego
do wyboru.
7. Procedurę odwołania elektora albo wybieralnego przedstawiciela w organie kolegialnym
wszczyna się na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do jego wyboru złożony do
odpowiedniej komisji wyborczej.
Procedura przebiega tak jak w poprzednich przypadkach (ust. 2. i 3. niniejszego
paragrafu).
Uchwała o odwołaniu jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 statutowego składu organu uprawnionego do wyboru.
§ 12
Uzupełnianie vacatów w czasie kadencji
1. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze.
2. Jeżeli podczas kadencji nastąpi vacat na stanowisku rektora, prorektora, dziekana lub
prodziekana przed dniem 1 stycznia roku wyborczego, to przeprowadza się wybory
uzupełniające.

3. Jeżeli vacat na stanowisku rektora lub dziekana nastąpił w czasie ostatniego roku
kalendarzowego kadencji, to:
1) pełnienie obowiązków rektora senat powierza jednemu z prorektorów;
2) pełnienie obowiązków dziekana rada wydziału powierza jednemu z prodziekanów.
Obowiązki rektora albo dziekana są powierzane odpowiednio przez senat albo radę
wydziału w trybie przewidzianym dla ich wyboru przez odpowiednie kolegium elektorów.
Jeżeli w ten sposób nie można powierzyć obowiązków rektora lub dziekana, przeprowadza
się wybory uzupełniające.
4. Jeżeli vacat na stanowisku prorektora lub prodziekana nastąpił w czasie ostatniego roku
kalendarzowego kadencji, to:
1) rektor przydziela jego obowiązki pozostałym prorektorom albo na jego wniosek senat
powierza obowiązki prorektora innej osobie zaproponowanej przez rektora;
2) dziekan przydziela jego obowiązki pozostałym prodziekanom albo na jego wniosek rada
wydziału powierza obowiązki prodziekana innej osobie zaproponowanej przez
dziekana.
Obowiązki prorektora albo prodziekana są powierzane odpowiednio przez senat albo radę
wydziału w trybie przewidzianym dla ich wyboru przez odpowiednie kolegium elektorów.
5. W razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela w organie kolegialnym w okresie ostatniego
roku kalendarzowego kadencji organ ten działa do końca kadencji, jeżeli jego skład spełnia
warunki określone w ustawie.
W przypadku przeciwnym odpowiednia komisja wyborcza przeprowadza wybory
uzupełniające.
6. W razie wygaśnięcia mandatu elektora należy przeprowadzić wybory uzupełniające, jeżeli
zachodzi konieczność zwołania zebrania wyborczego kolegium elektorów.
§ 13
Postanowienia ogólne
1. Wszystkie zebrania wyborcze kolegiów elektorów i grup pracowników zwołuje
odpowiednio rektor albo dziekan wydziału na wniosek przewodniczącego właściwej
komisji wyborczej.
Zebrania prowadzone są przez przewodniczącego lub członków odpowiedniej komisji
wyborczej.
Zebrania wyborcze studentów zwołuje właściwy organ samorządu studenckiego, a
zebrania wyborcze doktorantów zwołuje właściwy organ samorządu doktorantów.
2. Członek komisji wyborczej, który kandyduje w danej części wyborów, nie może prowadzić
zebrania wyborczego.
3. Jeżeli niniejszy regulamin przewiduje podział mandatów dla odpowiednich grup
wyborców proporcjonalnie do ich liczebności, to bierze się pod uwagę części całkowite
wyników obliczeń. Wolne mandaty, pozostałe z sumowania pominiętych ułamków,
przyznaje się grupom, którym pominięto kolejno największe ułamki. Jeżeli te ułamki są
równe, to o przydziale mandatów decyduje komisja wyborcza dokonująca podziału.
4. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne.

W każdym głosowaniu głos musi być oddany osobiście przez osobę uprawnioną do
głosowania i jest ważny, jeżeli liczba nieskreślonych kandydatów nie jest większa od
liczby mandatów, których dotyczy to głosowanie.
Dopisanie nazwiska nieznajdującego się na liście kandydatów lub uszkodzenie karty
wyborczej w stopniu uniemożliwiającym ustalenie wyniku głosowania powoduje
unieważnienie oddanego głosu.
Wyniki wyborów danego etapu przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza nie później
niż w ciągu 2 godzin po zakończeniu głosowania.
5. Z każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół podpisywany przez członków
danej komisji wyborczej. Załącznikiem do protokołu z zebrania wyborczego jest protokół
komisji skrutacyjnej, podpisany przez jej członków oraz lista uprawnionych osób do
głosowania uczestniczących w głosowaniu. Komisje wyborcze mają obowiązek
przekazania całej dokumentacji wyborczej przewodniczącemu Uczelnianej Komisji
Wyborczej w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników wyborów. Niedotrzymanie terminu
wstrzymuje procedurę wyborczą w jednostce organizacyjnej.
6. Komisję skrutacyjną w liczbie co najmniej 3 osób wybiera się spośród członków
odpowiedniej komisji wyborczej oraz osób uprawnionych do głosowania, ale
niekandydujących w przeprowadzanej części wyborów.
7. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przekazuje dokumentację wyborczą
komisji wydziałowych i komisji uczelnianej rektorowi.
8. Obsługę techniczną komisji wyborczych i wyborów zapewniają organy jednoosobowe
przy pomocy administracji.
9. Wszystkie wybory powinny zostać zakończone do końca maja ostatniego roku kadencji
organów jednoosobowych i kolegialnych.

