M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 25
UCHWAŁA NR 17
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu
Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020
Na podstawie § 75 ust. 1 pkt 1 i 13, w związku z § 83 Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.)
Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:
§1
Ustala się Regulamin Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego
w kadencji 2016-2020 stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący UKW: R. Piotrowski

Załącznik
do uchwały nr 17 UKW z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego
w kadencji 2016-2020

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW
UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO
W KADENCJI 2016-2020
Rozdział 1
Zasady ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady i tryb działania Kolegium Elektorów Uniwersytetu
Warszawskiego, zwanego dalej „Kolegium”, zwoływanego w celu wyboru Rektora,
prorektorów oraz członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, z zastrzeżeniem
§ 29 ust. 1 Statutu UW.
2. Regulamin ma zastosowanie, o ile przepisy:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity Monitor UW z 2015 r. poz.
150), zwanym dalej „Statutem UW”;
3) Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity Monitor UW
z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją” oraz
4) uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „UKW”,
nie stanowią inaczej.
§2
W skład Kolegium wchodzą elektorzy wybrani na kadencję 2016-2020 na
podstawie przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2.
§3
1. Organami
Kolegium
są:
przewodniczący
przewodniczącego Kolegium oraz komisja skrutacyjna.

Kolegium,

zastępca

2. Do organów Kolegium wybrani mogą być wyłącznie elektorzy Kolegium.
3. W skład organów Kolegium nie mogą wchodzić osoby kandydujące na
stanowiska określone w § 29 ust. 1 Ordynacji.
4. Z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na stanowisko określone w § 29
ust. 1 Ordynacji, elektor traci członkostwo w organach Kolegium.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Kolegium niezwłocznie dokonuje
wyboru uzupełniającego.
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§4
1. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od 13 do 21
elektorów, co najmniej po trzech z każdej grupy społeczności akademickiej, o których
mowa w § 2 pkt 1-3 i pkt 5 Statutu UW oraz jeden doktorant.
2. Na pierwszym posiedzeniu Kolegium wybiera komisję skrutacyjną
w głosowaniu jawnym, łącznym bezwzględną większością głosów, o ile zgłoszono
do niej co najmniej pięciu kandydatów. W razie potrzeby, na najbliższym posiedzeniu
Kolegium dokonuje się wyborów uzupełniających.
3. Jeżeli zgłoszono więcej niż 21 kandydatów do składu komisji skrutacyjnej,
głosuje się na poszczególnych kandydatów w kolejności ich zgłoszenia,
w głosowaniu jawnym. Wybranymi zostaje 21 kandydatów, którzy uzyskali
bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, z zachowaniem parytetu,
o którym mowa w ust. 1. Jeżeli w głosowaniu warunek ten spełniło więcej niż 21
kandydatów, to wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów.
§5
Przed wejściem na salę posiedzenia Kolegium elektor okazuje komisji
skrutacyjnej dokument tożsamości i potwierdza swoją obecność podpisem.
§6
1. Kolegium podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby elektorów, chyba że przepisy,
o których mowa w § 1 ust. 2 stanowią inaczej.
2. Elektor oddający głos w głosowaniu jawnym podnosi rękę, trzymając w niej
mandat elektora Uniwersytetu Warszawskiego.
§7
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim elektorom.
2. Głosować można tylko osobiście.
§8
1. Karty do głosowania przygotowuje UKW.
2. Kartę do głosowania wydaje się elektorowi na podstawie przedstawionego
mandatu elektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 2, wyborca otrzymuje od
komisji skrutacyjnej kartę do głosowania, właściwą dla przeprowadzanych wyborów,
opatrzoną pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym
podpisem w przeznaczonej do tego rubryce spisu elektorów.
4. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać inna osoba,
z wyłączeniem członków UKW oraz komisji skrutacyjnej.
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§9
1. Głosowanie odbywa się tajnie w następujący sposób: elektorzy otrzymują
kartę do głosowania i w pomieszczeniu za osłoną oznaczają kandydata, po czym
głosują wrzucając kartę do głosowania do urny.
2. Kartę do głosowania elektor wrzuca do urny w taki sposób, aby strona
zadrukowana była niewidoczna.
§ 10
1. Podczas posiedzenia Kolegium obowiązuje cisza wyborcza.
2. Od wyznaczonej godziny rozpoczęcia posiedzenia Kolegium aż do
zakończenia głosowania zabronione jest podawanie do wiadomości publicznej
wyników przedwyborczych badań (sondaży) dotyczących przewidywanych zachowań
wyborczych i wyniku wyborów.
3. Od wyznaczonej godziny rozpoczęcia posiedzenia Kolegium aż do
zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów.
4. Zabronione są wszelkie formy agitacji w miejscu posiedzenia Kolegium
podczas posiedzenia Kolegium oraz na terenie budynku, w którym odbywa się
posiedzenie Kolegium.
5. Podczas posiedzenia Kolegium na sali posiedzenia mogą być obecni
elektorzy, członkowie UKW, obsługa administracyjno-techniczna UKW oraz osoby,
którym przewodniczący UKW udzieli pozwolenia.
§ 11
1. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń
głosowanie było przejściowo uniemożliwione, UKW może zarządzić jego przerwanie,
przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej sprawie powinna
być natychmiast podana do wiadomości publicznej i przekazana Kolegium.
2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania UKW w obecności komisji
skrutacyjnej oraz przewodniczącego Kolegium zapieczętowuje otwór urny wyborczej
i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym spisem elektorów na przechowanie
przewodniczącemu UKW. Pieczęć UKW oddaje się w takim wypadku na
przechowanie zastępcy przewodniczącego UKW lub innemu członkowi UKW. UKW
oraz komisja skrutacyjna ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je
w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu UKW.
Przed ponownym podjęciem głosowania UKW w obecności komisji skrutacyjnej oraz
przewodniczącego Kolegium stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie
i pakiecie z kartami są nienaruszone.
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Rozdział 2
Posiedzenia Kolegium
§ 12
1. Pierwsze posiedzenie Kolegium otwiera przewodniczący UKW, który kieruje
nim do czasu wyboru przewodniczącego Kolegium. Przepis stosuje się odpowiednio
w sytuacji określonej w § 3 ust. 4.
2. Do czasu wyboru komisji skrutacyjnej jej zadania wykonuje UKW.
3. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący UKW przedstawia Kolegium projekt
porządku dziennego obrad, a po jego przyjęciu sprawozdanie z wyboru elektorów
oraz zarządza wybór przewodniczącego Kolegium.
4. Przewodniczącego Kolegium oraz zastępcę przewodniczącego Kolegium
wybiera się w głosowaniu jawnym.
5. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Kolegium
przewodniczącego Kolegium wybiera się komisję skrutacyjną.

oraz

zastępcy

§ 13
Porządek dzienny obrad ustala Kolegium na wniosek przewodniczącego
Kolegium, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.
Rozdział 3
Wybór Rektora
§ 14
1. Kandydatów na Rektora zgłaszają wszyscy elektorzy w tajnym głosowaniu
indykacyjnym.
2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wpisanie jego imienia i nazwiska na
karcie do głosowania.
3. Jeżeli na karcie zgłoszono dwukrotnie tego samego kandydata, głos uważa
się za jedno zgłoszenie.
§ 15
Przewodniczący Kolegium na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej
niezwłocznie ogłasza wyniki głosowania indykacyjnego.
§ 16
Jeżeli w głosowaniu indykacyjnym żaden z kandydatów nie uzyskał liczby
głosów, o której mowa w § 37 ust. 3 Ordynacji, głosowanie indykacyjne powtarza się.
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Rozdział 4
Wybór prorektorów
§ 17
Do wyborów prorektorów stosuje się § 43-48 Ordynacji.
Rozdział 5
Tryb wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
§ 18
1. Wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego dokonuje się spośród
kandydatów do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wybranych lub zgłoszonych na
podstawie przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Tryb wyboru członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego określa rozdział 5
Ordynacji.
§ 19
Do przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w § 18 ust. 1, jest właściwa
komisja skrutacyjna, o której mowa w § 3 ust. 1.
Przepisy końcowe i wprowadzające
§ 20
1. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa niedotrzymania terminów
wyborczych, UKW zwołuje posiedzenie Kolegium, któremu przewodniczy
przewodniczący UKW.
2. Przepis ust. 1 nie wyłącza uprawnień UKW i przewodniczącego UKW
przewidzianych w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2.
§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez UKW.

6

