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Wyciąg – przepisy wyborcze
Tytuł czwarty
TRYB WYBORU ORGANÓW UNIWERSYTETU
I JEGO PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Rozdział XV
Przepisy ogólne
§ 82
1.

2.

Czynne prawo wyborcze przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy,
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
3) studentom,
4) doktorantom.
W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu czynne prawo
wyborcze przysługuje członkom tej grupy.
§ 83

1.

2.

Z zastrzeżeniem § 110 ustęp 1-2 i § 115 bierne prawo wyborcze przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia,
a w przypadku osób posiadających tytuł profesora — siedemdziesiątego roku życia,
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym
wymiarze czasu pracy,
3) studentom,
4) doktorantom.
W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu bierne prawo
wyborcze przysługuje członkom tej grupy.
§ 84

1.
2.
3.
4.
5.

Wybory organów jednoosobowych oraz przedstawicieli określonej grupy społeczności
Uniwersytetu odbywają się na zebraniach wyborczych.
Zebranie wyborcze zwołuje przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej,
z zastrzeżeniem § 104 ustęp 1.
Z zastrzeżeniem § 103 ustęp 2 i 3 zebranie wyborcze otwiera przewodniczący komisji,
który przeprowadza wybory przewodniczącego zebrania i sekretarza.
Czas i miejsce zebrania wyborczego podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki
sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.
Z przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół.

§ 85
1.
2.
3.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się na zebraniu wyborczym, z zastrzeżeniem § 106
ustęp 1 i § 110 ustęp 4. Każdy wyborca ma prawo do zgłoszenia kandydata.
Warunkiem zgłoszenia kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie.
Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w układzie alfabetycznym.
§ 86

1.
2.
3.

Głosowanie w wyborach jest tajne.
W wyborach organów jednoosobowych wyborca pozostawia na karcie do głosowania
jedno nieskreślone nazwisko kandydata, na którego głosuje. Pozostawienie na karcie
do głosowania więcej niż jednego nazwiska powoduje nieważność głosu.
W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu wyborca
pozostawia na karcie do głosowania nieskreślone nazwiska kandydatów, na których
głosuje. Pozostawienie na karcie do głosowania większej liczby nazwisk niż liczba
mandatów do obsadzenia, powoduje nieważność głosu. W razie skreślenia przez wyborcę
wszystkich nazwisk głos traktuje się jako ważny, oddany przeciwko wszystkim
kandydatom.
§ 87

1.
2.

W wyborach organów jednoosobowych do ważności wyboru wymagany jest udział
w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych.
W wyborach organów jednoosobowych za wybranego uważa się tego kandydata, który
uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej większości głosów przeprowadza się na tym samym zebraniu wyborczym
głosowanie ponowne. W głosowaniu ponownym na karcie do głosowania umieszcza się
dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów, albo wszystkich
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów albo tego kandydata, który
uzyskał największą liczbę głosów łącznie z tymi, którzy uzyskali drugą w kolejności
liczbę głosów.
§ 88

1.

2.

W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu za wybranych
uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, uzyskując
zarazem bezwzględną większość głosów. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone
z powodu nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się na tym
samym zebraniu wyborczym głosowanie ponowne dotyczące nieobsadzonych mandatów.
Jeżeli w wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu dwóch
lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, a nie ma do obsadzenia tylu
mandatów, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone przez
przewodniczącego zebrania wyborczego.
§ 89

1.
2.

Wyniki wyborów ustala co najmniej trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród
uczestników zebrania wyborczego. Członek komisji skrutacyjnej nie może być
kandydatem.
Komisja skrutacyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego. Przewodniczący
sporządza protokół ustalenia wyników wyborów i ogłasza te wyniki.

§ 90
Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach
kolegialnych Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych określa odpowiednio regulamin
samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
§ 91
1.

2.

Kalendarz wyborczy, zasady podziału mandatów między jednostki organizacyjne
Uniwersytetu oraz inne szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania wyborów,
nieuregulowane w przepisach niniejszego statutu, określa każdorazowo regulamin
wyborczy uchwalany przez uczelnianą komisję wyborczą i zatwierdzany przez senat nie
później niż na dwa miesiące przed terminem wyboru rektora. Regulamin wyborczy
podaje się do wiadomości społeczności Uniwersytetu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wątpliwości dotyczące procentowego udziału przedstawicieli określonej grupy
społeczności Uniwersytetu w kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej
lub w organie kolegialnym rozstrzyga odpowiednia komisja wyborcza.
§ 92

Obsługę organizacyjną wyborów zapewniają organy jednoosobowe Uniwersytetu lub jego
podstawowych jednostek organizacyjnych poprzez działania administracji Uniwersytetu lub
tych jednostek.
Rozdział XVI
Komisje wyborcze
§ 93
1.

2.

Wybory przeprowadzają:
1) uczelniana komisja wyborcza,
2) wydziałowe komisje wyborcze,
3) pozawydziałowe komisje wyborcze.
Do odpowiednich komisji wyborczych samorządu studenckiego i samorządu doktorantów
stosuje się § 90.
§ 94

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczelnianą komisję wyborczą powołuje senat nie później niż w styczniu ostatniego roku
swej kadencji, ustalając jej skład liczbowy, zapewniający odpowiednią reprezentację
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz określonych grup społeczności Uniwersytetu.
Przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej wybiera senat. Na pierwszym
posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Funkcji członka uczelnianej komisji wyborczej nie można łączyć z kandydowaniem
w Uniwersytecie na stanowiska rektora i prorektorów oraz dziekana.
Wyrażenie przez członka komisji wyborczej zgody na kandydowanie na stanowiska
wymienione w ustępie 3 oznacza rezygnację z członkostwa w komisji. Senat może na jego
miejsce powołać inną osobę.
Uczelniana komisja wyborcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Uczelniana komisja wyborcza funkcjonuje do dnia poprzedzającego powołanie przez
senat nowej komisji.

§ 95
Uczelniana komisja wyborcza organizuje wybory, a w szczególności:
1) uchwala regulamin wyborczy,
2) powołuje pozawydziałowe komisje wyborcze,
3) ustala zasady wyboru elektorów i przedstawicieli do senatu spośród pracowników
niezatrudnionych na wydziałach,
4) czuwa nad prawidłowością przebiegu wyborów,
5) sprawuje nadzór nad działalnością wydziałowych i pozawydziałowych komisji
wyborczych, rozpatrując odwołania od rozstrzygnięć tych komisji,
6) dokonuje wykładni przepisów niniejszego tytułu statutu oraz regulaminu
wyborczego, a także rozstrzyga inne wątpliwości związane z wyborami,
7) stwierdza nieważność czynności wyborczych w razie nieprawidłowego ich przebiegu,
8) stwierdza dokonanie wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu,
9) ustala i ogłasza listę kandydatów na rektora,
10) stwierdza dokonanie wyboru rektora i prorektorów,
11) wykonuje inne czynności zlecone przez kolegium elektorów Uniwersytetu,
12) zabezpiecza dokumentację wyborów.
§ 96
1.
2.
3.

4.

Wydziałową komisję wyborczą powołuje rada wydziału nie później niż w lutym
ostatniego roku swej kadencji, ustalając jej skład liczbowy, zapewniający odpowiednią
reprezentację określonych grup społeczności wydziału.
Przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej wybiera rada wydziału. Na pierwszym
posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Funkcji członka wydziałowej komisji wyborczej nie można łączyć z członkostwem
w uczelnianej komisji wyborczej oraz z kandydowaniem na wydziale na stanowisko
z wyboru. Wyrażenie przez członka komisji wyborczej zgody na kandydowanie
na stanowisko z wyboru oznacza rezygnację z członkostwa w komisji. Rada wydziału
może na jego miejsce powołać inną osobę.
Wydziałowa komisja wyborcza zachowuje mandat do powołania nowej komisji przez
radę wydziału następnej kadencji.
§ 97

1.

2.
3.

Wydziałowa komisja wyborcza organizuje wybory na wydziale, a w szczególności:
1) ustala kalendarz wyborczy z uwzględnieniem terminów określonych w regulaminie
wyborczym,
2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
3) rozstrzyga wątpliwości związane z wyborami,
4) stwierdza dokonanie wyboru członków kolegium elektorów będących przedstawicielami
grup społeczności wydziału,
5) ustala i ogłasza listę kandydatów na dziekana,
6) stwierdza dokonanie wyboru dziekana i prodziekanów,
7) wykonuje inne czynności zlecone przez uczelnianą komisję wyborczą lub kolegium
elektorów wydziału,
8) zabezpiecza dokumentację wyborów.
Wydziałowa komisja wyborcza organizuje także wybory w instytutach, dokonując
odpowiednio czynności określonych w ustępie 1 pkt. 1-8.
Wydziałowa komisja wyborcza wykonuje inne obowiązki określone w statucie.

§ 98
1.

2.
3.

Pozawydziałowe komisje wyborcze powołuje uczelniana komisja wyborcza w jednostkach
organizacyjnych, w których nie działają wydziałowe komisje wyborcze — nie później niż
w lutym ostatniego roku kadencji, ustalając ich skład liczbowy, zapewniający
odpowiednią reprezentację tych jednostek.
Przewodniczących pozawydziałowych komisji wyborczych wybiera uczelniana komisja
wyborcza.
Do pozawydziałowych komisji wyborczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
wydziałowych komisji wyborczych.
§ 99

1.

2.

Wyborcy przysługuje w terminie siedmiu dni od podjęcia decyzji przez wydziałową
komisję wyborczą skarga na jej rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do uczelnianej komisji
wyborczej, z powiadomieniem przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej.
Uczelniana komisja wyborcza rozpatruje skargę niezwłocznie.
Wydziałowej komisji wyborczej przysługuje w terminie siedmiu dni od podjęcia decyzji
przez uczelnianą komisją wyborczą skarga na jej rozstrzygnięcie dotyczące czynności
wyborczych na wydziale. Skargę wnosi się do senatu za pośrednictwem rektora,
z powiadomieniem przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Senat rozpatruje
skargę na najbliższym posiedzeniu.
Rozdział XVII
Kolegia elektorów
§ 100

1.

2.
3.

4.

Kolegium elektorów Uniwersytetu jest organem wyborczym, składającym się
z przedstawicieli wszystkich grup społeczności Uniwersytetu w następujących proporcjach:
1) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią 50% składu kolegium,
2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią 25% składu kolegium,
3) przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią 20% składu kolegium, przy czym
liczebność obu tych grup jest proporcjonalna do ogólnej liczby studentów
i doktorantów w Uniwersytecie,
4) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią
5% składu kolegium.
W kolegium elektorów Uniwersytetu obsadza się dwieście mandatów.
Rozdziału mandatów w kolegium elektorów dokonuje uczelniana komisja wyborcza
proporcjonalnie do liczebności grup pracowniczych w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu oraz liczby studentów i doktorantów w poszczególnych
wydziałach.
Członkowie kolegium elektorów są przedstawicielami tej grupy społeczności
Uniwersytetu, przez którą zostali wybrani na czas trwania kadencji, bez względu
na zmianę swojego statusu w trakcie trwania kadencji. Nie dotyczy to przypadków utraty
biernego prawa wyborczego.
§ 101

1.

Kolegium elektorów wydziału jest organem wyborczym, składającym się z wszystkich
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy

2.
3.
4.

oraz z przedstawicieli pozostałych grup społeczności wydziału — w następujących
proporcjach:
1) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego stanowią więcej niż 50% składu kolegium,
2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią co najmniej 20%
składu kolegium,
3) przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią co najmniej 20% składu kolegium,
przy czym liczebność obu tych grup jest proporcjonalna do ogólnej liczby studentów
i doktorantów na wydziale,
4) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią
co najmniej 5% składu kolegium.
Liczebność kolegium elektorów wydziału ustala rada wydziału.
Rozdziału mandatów pomiędzy przedstawicielami grup społeczności wydziału w kolegium
elektorów dokonuje wydziałowa komisja wyborcza.
W przypadku zwiększenia się w trakcie kadencji liczby członków kolegium elektorów,
o których mowa w ustępie 1 pkt 1, lub zaistnieniem innych zdarzeń skutkujących
naruszeniem wymagań, określonych w ustępie 1, wydziałowa komisja wyborcza
postanawia o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.
§ 102

1.

2.
3.
4.

Wybory przedstawicieli poszczególnych grup społeczności Uniwersytetu lub wydziału
do odpowiedniego kolegium elektorów przeprowadza się na zebraniach wyborczych
organizowanych dla danej grupy odpowiednio przez wydziałowe lub pozawydziałowe
komisje wyborcze albo przez komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu
doktorantów.
Do wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do kolegium elektorów stosuje się
§ 90.
Kadencja kolegium elektorów rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia w roku
wyborów i trwa do dnia poprzedzającego zwołanie pierwszego posiedzenia nowo
wybranego kolegium elektorów.
Kolegium elektorów może funkcjonować, gdy obsadzonych jest co najmniej 80%
mandatów i gdy są w nim reprezentowane wszystkie grupy odpowiednio społeczności
Uniwersytetu lub społeczności wydziału.
§ 103

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Inauguracyjne posiedzenie kolegium elektorów Uniwersytetu zwołuje przewodniczący
uczelnianej komisji wyborczej.
W ramach posiedzenia, o którym mowa w ustępie 1, kolegium elektorów wybiera
ze swojego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego kolegium. Kandydata
na stanowisko przewodniczącego może zgłosić każdy członek kolegium, a także
przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej.
Przed wyborem przewodniczącego kolegium wybiera ono ze swego grona w głosowaniu
jawnym komisję skrutacyjną oraz protokolanta.
Do czasu wyboru przewodniczącego kolegium obradami kieruje przewodniczący uczelnianej
komisji wyborczej.
W posiedzeniach kolegium elektorów mogą uczestniczyć — z głosem doradczym
w sprawach procedury wyborczej — członkowie uczelnianej komisji wyborczej.
Przepisy ustępów 1-5 stosuje się odpowiednio do kolegium elektorów wydziału.

§ 104
1.
2.
3.
4.

Posiedzenia organizacyjne, prezentacyjne i wyborcze kolegium elektorów Uniwersytetu
zwołuje jego przewodniczący.
W przypadku wszczęcia procedury odwołania organu jednoosobowego lub potrzeby
wyboru tego organu, przewodniczący kolegium elektorów zwołuje posiedzenie
organizacyjne, na którym ustala się stan obsadzenia mandatów elektorskich.
Kolegium elektorów może postanowić o przeprowadzeniu odpowiednich wyborów
uzupełniających w celu obsadzenia wakujących mandatów elektorskich. Do wyborów
uzupełniających stosuje się § 102 ustęp 1.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego kolegium elektorów posiedzenie
organizacyjne tego kolegium zwołuje przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej.
Przepis § 103 ustęp 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
Rozdział XVIII
Wybory organów jednoosobowych
§ 105

1.
2.

Wyboru rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Uniwersytetu w terminie
określonym w kalendarzu wyborczym, nie później niż w kwietniu ostatniego roku
kończącej się kadencji.
Wyboru rektora i prorektorów kolegium elektorów Uniwersytetu dokonuje na oddzielnych
posiedzeniach wyborczych. Na wniosek rektora-elekta wybór prorektorów może być
dokonany na tym samym posiedzeniu kolegium, na którym wybrano rektora.
§ 106

1.
2.

3.
4.

Uczelniana komisja wyborcza wyznacza termin zgłaszania kandydatów na rektora,
przypadający nie wcześniej niż dwadzieścia osiem dni i nie później niż czternaście dni
przed dniem wyborów.
Każdy elektor może zgłosić na piśmie do uczelnianej komisji wyborczej kandydata
na rektora. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, obejmujące w szczególności
charakterystykę osiągnięć naukowych lub artystycznych i organizacyjnych kandydata.
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie.
Po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 1, przewodniczący uczelnianej komisji
wyborczej ogłasza listę kandydatów na rektora w sposób zwyczajowo przyjęty.
Jeżeli w wyznaczonym terminie żadna kandydatura nie została zgłoszona,
przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej przedłuża termin zgłaszania kandydatów
do dnia, na który zostało zwołane posiedzenie kolegium elektorów poświęcone wyborowi
rektora.
§ 107

1.
2.

Inauguracyjne posiedzenie kolegium elektorów Uniwersytetu powinno się odbyć nie
później aniżeli siedem dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów na rektora.
Na posiedzeniu, o którym mowa w ustępie 1, może być przeprowadzony sondaż
wyborczy. Sondaż przeprowadza się w ten sposób, że elektorzy umieszczają na karcie
do głosowania nazwisko jednego kandydata na rektora. O wyniku sondażu wyborczego
przewodniczący kolegium elektorów informuje społeczność Uniwersytetu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

§ 108
1.
2.
3.

Kandydaci na rektora są prezentowani przez przewodniczącego uczelnianej komisji
wyborczej na posiedzeniu prezentacyjnym kolegium elektorów Uniwersytetu. Elektorzy
mogą zadawać pytania kandydatom.
Termin posiedzenia prezentacyjnego ustala regulamin wyborczy.
Posiedzenie prezentacyjne kolegium elektorów może być połączone z posiedzeniem
wyborczym. O połączeniu posiedzeń decyduje kolegium elektorów.
§ 109

1.

2.

Jeżeli w głosowaniu ponownym, o którym mowa w § 87 ustęp 2, żaden z kandydatów
na rektora nie uzyskał wymaganej większości głosów, przewodniczący uczelnianej
komisji wyborczej może zarządzić, po zasięgnięciu opinii kolegium elektorów, ponowne
zgłaszanie kandydatów na rektora oraz ponowne wybory, wyznaczając zarazem terminy
dokonania tych czynności. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na rektora i nie
uzyskał on wymaganej większości głosów, przepis zdania poprzedzającego stosuje się
odpowiednio.
W przypadku niezarządzenia ponownego zgłaszania kandydatów przeprowadza się
kolejne głosowanie ponowne.
§ 110

1.
2.
3.

4.

Kandydatów na prorektorów zgłasza rektor-elekt.
Do zgłoszenia kandydata na prorektora stosuje się § 106 ustęp 2 zdanie drugie i trzecie.
Osoba kandydująca na prorektora do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości
przedstawicieli studentów i doktorantów kolegium elektorów Uniwersytetu. Zgoda
powinna być wyrażona najpóźniej w dniu dokonywania wyboru. Niezajęcie stanowiska w
terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.
Kandydaci na prorektorów są prezentowani przez rektora-elekta na posiedzeniu
prezentacyjnym kolegium elektorów Uniwersytetu, stanowiącym pierwszą część
posiedzenia wyborczego kolegium. Elektorzy mogą rektorowi-elektowi i kandydatom
zadawać pytania.
§ 111

1.
2.

Do wyboru prorektorów stosuje się § 87 ustęp 1 i ustęp 2 zdanie pierwsze.
Jeżeli w głosowaniu kandydat na prorektora nie uzyskał wymaganej większości głosów,
rektor-elekt może zgłosić nowego kandydata.
§ 112

1.
2.

Wyboru dziekana i prodziekanów dokonuje kolegium elektorów wydziału w terminie
określonym w kalendarzu wyborczym, nie później niż w maju ostatniego roku kończącej
się kadencji.
Wyboru dziekana i prodziekanów kolegium elektorów wydziału dokonuje na tym samym
posiedzeniu wyborczym. Na wniosek dziekana-elekta wybór prodziekanów może być
dokonany na oddzielnym posiedzeniu kolegium.
§ 113

1.
2.

Wydziałowa komisja wyborcza wyznacza termin zgłaszania kandydatów na dziekana,
przypadający nie wcześniej niż dwadzieścia jeden dni i nie później niż siedem dni przed
dniem wyborów.
Do zgłaszania kandydatów na dziekana stosuje się odpowiednio § 106 ustępy 2-4.

3.

Kandydaci na dziekana są prezentowani przez przewodniczącego wydziałowej komisji
wyborczej na posiedzeniu prezentacyjnym kolegium elektorów wydziału, połączonym
z posiedzeniem wyborczym. Elektorzy mogą kandydatom zadawać pytania.
§ 114

Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na dziekana i nie uzyskał on w głosowaniu
ponownym, o którym mowa w § 87 ustęp 2, wymaganej większości głosów, przewodniczący
wydziałowej komisji wyborczej zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na dziekana oraz
ponowne wybory, wyznaczając zarazem terminy dokonania tych czynności.
§ 115
Kandydatów na prodziekanów zgłasza dziekan-elekt. Do zgłoszenia kandydata na prodziekana
stosuje się § 106 ustęp 2 zdanie drugie i trzecie oraz odpowiednio § 110 ustępy 3 i 4.
§ 116
Do wyboru prodziekana stosuje się § 87 ustęp 1 i ustęp 2 zdanie pierwsze oraz odpowiednio
§ 111 ustęp 2.
§ 117
1.

2.
3.
4.

Mandat organu jednoosobowego wygasa w trakcie kadencji w razie:
1) śmierci,
2) utraty biernego prawa wyborczego,
3) zrzeczenia się mandatu,
4) odwołania przez kolegium elektorów,
5) zawieszenia w pełnieniu obowiązków ze względu na wszczęcie postępowania
karnego lub dyscyplinarnego,
6) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej nagany z pozbawieniem prawa
do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie.
Właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu niezwłocznie informują przewodniczącego
kolegium elektorów albo przewodniczącego właściwej komisji wyborczej o zaistnieniu
zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu.
Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego stwierdza kolegium elektorów
na niezwłocznie zwołanym posiedzeniu organizacyjnym.
Do wygaśnięcia mandatu prorektora lub prodziekana stosuje się ustępy 1-3.

§ 118
1.
2.

Do odwołania rektora lub prorektora stosuje się przepisy ustawy.
Do odwołania dziekana lub prodziekana stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o odwołaniu rektora lub prorektora.
§ 119

1.
2.
3.

W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu organu jednoosobowego
przeprowadza się wybory uzupełniające.
Do wyborów uzupełniających organu jednoosobowego stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego tytułu statutu.
Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli mandat organu jednoosobowego
wygasł po 1 stycznia ostatniego roku kadencji. W takim przypadku obowiązki rektora

4.

pełni prorektor wyznaczony przez senat, a obowiązki dziekana pełni prodziekan
wyznaczony przez radę wydziału.
W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu prorektora lub prodziekana stosuje
się przepisy ustępów 1 i 2 oraz ustępu 3 zdanie pierwsze.
Rozdział XIX
Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych
§ 120

1.

2.
3.

Wybory przedstawicieli poszczególnych grup społeczności Uniwersytetu do senatu
przeprowadza się na zebraniach wyborczych organizowanych dla danej grupy
odpowiednio przez wydziałowe lub pozawydziałowe komisje wyborcze albo przez
komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
Do wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do senatu stosuje się § 90.
Liczbę mandatów przypadających danej grupie społeczności, rozdzielonych między
jednostki organizacyjne Uniwersytetu, określa uczelniana komisja wyborcza.
§ 121

1.

2.
3.

Wybory przedstawicieli poszczególnych grup społeczności wydziału do rady wydziału
przeprowadza się na zebraniach wyborczych organizowanych dla danej grupy
odpowiednio przez wydziałowe komisje wyborcze albo przez komisje wyborcze
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
Do wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do rady wydziału stosuje się § 90.
Liczbę mandatów przypadających danej grupie społeczności określa wydziałowa komisja
wyborcza.
§ 122

Wyboru przedstawicieli danej grupy społeczności wydziału do senatu i do rady wydziału
dokonuje się na tym samym zebraniu wyborczym.
§ 123
1.

2.

3.

Mandat przedstawiciela do organu kolegialnego, będącego pracownikiem Uniwersytetu,
wygasa w trakcie kadencji w razie:
1) śmierci,
2) utraty biernego prawa wyborczego,
3) zrzeczenia się mandatu,
4) zawieszenia w pełnieniu obowiązków ze względu na wszczęcie postępowania
karnego lub dyscyplinarnego,
5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej nagany z pozbawieniem prawa
do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie.
Mandat przedstawiciela studentów i doktorantów do organu kolegialnego wygasa
w trakcie kadencji w razie:
1) śmierci,
2) utraty biernego prawa wyborczego,
3) zrzeczenia się mandatu,
4) prawomocnego orzeczenia co najmniej kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem.
Właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu oraz odpowiednie rady samorządu
studentów i doktorantów niezwłocznie informują przewodniczącego organu kolegialnego
o wygaśnięciu mandatu.

4.

Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do organu kolegialnego stwierdza odpowiednio
senat lub rada wydziału.
§ 124

1.

2.
3.
4.

W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu przedstawiciela do organu
kolegialnego przeprowadza się wybory uzupełniające, jeżeli została wskutek tego
naruszona zasada proporcjonalnej reprezentacji danej grupy społeczności Uniwersytetu
lub społeczności wydziału.
O przeprowadzeniu wyborów uzupełniających decyduje odpowiedni organ kolegialny.
Do wyborów uzupełniających przedstawicieli do organu kolegialnego stosuje się
odpowiednio przepisy niniejszego tytułu statutu.
Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji pozostało
mniej niż sześć miesięcy.

