
PROJEKT 

 

1 

 

 

UCHWAŁA NR R.0000.[…].2020 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia [……………..…] 2020 r. 

w sprawie 

uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 

R.0000.60.2019 r. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej: Statut), wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1. Uchyla się § 6 Statutu. 

2. W § 14 Statutu uchyla się ust. 2, a dotychczasowemu ust. 3 nadaje się numer 2. 

3. W Dziale II Statutu dodaje się Rozdział IIa w brzmieniu: 

 

Rozdział IIa 

Uczelniana Komisja Wyborcza i wybory organów Uczelni 

 

§ 14a 

 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza, zwana także „UKW” organizuje i przeprowadza wybory do 

Kolegium Elektorów, wybory Rektora oraz wybory do organów kolegialnych, o których mowa w 

§ 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Statutu. Wybory, o których mowa w zadaniu poprzedzającym zwane są dalej 

łącznie „wyborami”. 

2. Członkowie UKW nie mogą kandydować w wyborach. 

3. UKW w celu realizacji zadań określonych w § 14 b i c podejmuje uchwały. 

4. UKW podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Na wypadek równej liczby głosów za i 

przeciw, rozstrzyga głos  Przewodniczącego UKW. 

5. Do ważności uchwał konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy statutowego składu 

UKW. 
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6. Pierwsze posiedzenie UKW zwołuje Rektor, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powołania komisji.  

 

§ 14b 

 

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy w szczególności: 

1) ustalenie szczegółowego kalendarza wyborów i podanie go do publicznej wiadomości po  

zatwierdzeniu przez Senat. 

2) podejmowanie decyzji o trybie wyborów i sposobie głosowania oraz opracowanie i 

przyjęcie Instrukcji Wyborczej, regulującej szczegółowo tryb wyborów i sposób 

głosowania, w tym sposób i warunki zgłaszania kandydatur oraz ogłaszania list 

kandydatów, czas i miejsce wyborów, sposób stwierdzania wymaganego quorum, sposób 

oceny ważności głosów i ich liczenia, sposób ogłaszania wyników wyborów oraz 

archiwizowania dokumentacji wyborczej, 

3) przygotowanie list wyborców, 

4) organizowanie wyborów w trybie zebrań wyborczych z udziałem przedstawiciela UKW lub 

w trybie zdalnym, 

5) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, 

6) ogłaszanie wyników wyborów, 

7) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, 

8) stwierdzanie ważności wyborów na zasadach określonych w §14c, 

9) stwierdzanie nieważności wyborów na zasadach określonych w §14c, 

10) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej, 

11) organizowanie wyborów uzupełniających przewidzianych w Statucie,  

12) dokonywanie wiążącej interpretacji Instrukcji Wyborczej, 

13) rozstrzyganie w sprawach dotyczących wyborów, nieuregulowanych przepisami Ustawy 

lub Statutu. 

2. UKW podaje informacje do wiadomości wspólnoty Uczelni przez wydawanie komunikatów.  

3. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości członków wspólnoty Uczelni informacje o 

wyborach w takim terminie i w taki sposób, aby członkowie wspólnoty Uczelni mieli możliwość 

wzięcia w nich udziału.  

4. Uczelniana Komisja Wyborcza przechowuje dokumentację związaną z wyborami do zakończenia 

wyborów, a następnie przekazuje ją w celu zarchiwizowania zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w Uczelni.  
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§ 14c 

 

1. UKW stwierdza ważność wyborów z urzędu po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie 

wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów lub negatywnym rozpatrzeniu wniosków w tej 

sprawie. 

2. UKW stwierdza nieważność wyborów z urzędu lub na wniosek w przypadku istotnego naruszenia 

przepisów prawa, o ile naruszenie to miało wpływ na wynik wyborów. 

3. Przeciwko ważności wyborów lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony wniosek o 

stwierdzenie nieważności wyborów. 

4. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów może złożyć grupa co najmniej 5% 

wyborców, nie mniej jednak niż trzech osób uprawnionych do głosowania, którego wynik jest 

kwestionowany. 

5. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów zgłasza się Przewodniczącemu UKW na 

piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wyborów. W uzasadnieniu 

wniosku należy sformułować zarzuty oraz wskazać dowody, świadczące o istotnym naruszeniu 

przepisów prawa, które miało wpływ na wynik wyborów. 

6. Wnioski w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów niespełniające warunków określonych w 

ust. 4 i 5 UKW pozostawia bez rozpoznania. 

7. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów rozpatruje UKW  w terminie 7 dni od dnia 

jego otrzymania. 

8. Uchwały podejmowane przez UKW w sprawie ważności wyborów są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. 

9. Zasady i tryb oceny ważności wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów oraz powołane w 

tym celu organy określają Regulamin Samorządu Studenckiego i Regulamin Samorządu 

Doktorantów. 

 

§ 14d 

 

1. Uczelnianą Komisję Wyborczą powołuje Senat nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem 

kadencji Senatu. 

2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą: 

1) Przewodniczący UKW, 

2) sekretarz, 

3) przedstawiciel Działu Kadr, 

4) przedstawiciel Centrum Informatyki, 

5) przedstawiciel Biura Prawnego, 
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6) czterech przedstawicieli nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden z grupy 

profesorów i profesorów Uczelni i jeden nauczyciel akademicki z Filii, 

7) dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 

jeden z Filii, 

8) jeden przedstawiciel studentów, 

9) jeden przedstawiciel doktorantów, 

10) po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego. 

3. Członków UKW, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-7, powołuje Senat.   

4. Członków UKW z grupy doktorantów oraz z grupy studentów powołuje Senat spośród 

kandydatów zgłoszonych przez samorząd doktorantów lub odpowiednio samorząd studentów. 

5. Kandydatów na członków UKW zgłasza się nie później niż do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego upływ kadencji Rektora. 

6. Przewodniczący UKW zwołuje obrady UKW i im przewodniczy oraz reprezentuje UKW na 

zewnątrz. 

7. Przewodniczący UKW wykonuje czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów  

niezastrzeżone dla innych organów. 

8. Kadencja UKW rozpoczyna się w dniu jej powołania i trwa do czasu powołania UKW właściwej 

do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów na kolejną kadencję. 

9. Mandat członka UKW wygasa w następujących przypadkach: 

a) członek komisji, o którym mowa w ust.2 pkt. 1-7 lub 10 przestaje być pracownikiem UEW; 

b) członek komisji, o którym mowa w ust.2 pkt. 9 ukończył studia doktoranckie lub został 

skreślony z listy doktorantów; 

c) członek komisji, o którym mowa w ust.2 pkt. 8 ukończył studia lub został skreślony z listy 

studentów; 

d)    wskutek rezygnacji członka UKW. 

10. W razie wygaśnięcia mandatu członka UKW Senat powołuje nowego członka. 

 

§ 14e  

 

1. Wybory przedstawicieli pracowników, studentów i doktorantów Uczelni do Kolegium Elektorów są 

równe, powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory do organów kolegialnych Uczelni, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 są równe, 

bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3. Wybory mogą odbywać się w trybie głosowania zdalnego, o ile użyte w tym celu rozwiązania 

zapewnią zachowanie zasad, o których mowa w ustępach powyżej. 
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4. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata. Kadencja Rektora, 

Senatu i Rad Wydziałów rozpoczyna się 1 września w roku wyborów i kończy się 31 sierpnia 

ostatniego roku kadencji.  

5. Wybór Rektora, Senatu i Rad Wydziałów powinien zostać dokonany do dnia 15 czerwca roku 

kończącej się kadencji.  

 

§ 14f 

 

1. Warunkiem wyboru do Kolegium Elektorów, Senatu albo Rady Wydziału jest uzyskanie w 

głosowaniu kolejno największej liczby głosów. 

2. W przypadku, gdy w głosowaniu nie wyłoniono wymaganej liczby przedstawicieli, przeprowadza 

się drugą turę głosowania, w której o wyborze decyduje  największa liczba  głosów. 

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów, o ich kolejności 

decyduje losowanie przeprowadzone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

 

4. W § 16 ust. 2 Statutu skreśla się słowo „wstępnej”.  

5. W miejsce dotychczasowego § 16 ust. 3 Statutu wprowadza się ust. 3 o treści: „Uchwały 

Senatu w sprawie zaopiniowania poszczególnych kandydatów na Rektora podejmowane są 

zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w porządku alfabetycznym”. 

6. W § 16 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Po zaopiniowaniu przez Senat, Uczelniana 

Komisja Wyborcza przekazuje kandydatury do Rady Uczelni.”. 

7. W § 16 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Rada Uczelni uchwałą wskazuje 

kandydatów na Rektora i przekazuje uchwałę do Uczelnianej Komisji Wyborczej, która 

podaje treść uchwały Rady Uczelni do wiadomości wspólnoty Uczelni.”. 

8. W § 16 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Uczelniana Komisja Wyborcza przekazuje 

do Kolegium Elektorów kandydatury spełniające wymogi formalne wraz z opiniami Senatu 

i uchwałą Rady Uczelni.”. 

9. § 17 Statutu otrzymuje brzmienie: 

 

§ 17 

 

1. Kolegium Elektorów dokonujące wyboru Rektora składa się ze stu członków.  

2. Członkiem Kolegium Elektorów może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 

pkt. 1-5 i 7 Ustawy.   

3. W skład Kolegium wchodzą wybrani przedstawiciele: 
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1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora oraz profesora 

Uczelni w liczbie pięćdziesięciu (50), w tym po 21 z wydziałów, na których według stanu na 

dzień 1 stycznia roku, w którym są przeprowadzane wybory do Kolegium Elektorów jest 

zatrudnionych nie mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, 

badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 8 z wydziału, na którym według stanu na 

dzień 1 stycznia roku, w którym są przeprowadzane wybory do Kolegium Elektorów jest 

zatrudnionych mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, badawczo-

dydaktycznych i dydaktycznych, 

2) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i 

profesor uczelni w liczbie dwudziestu pięciu (25), w tym 9 z wydziału, na którym jest 

zatrudnionych nie mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, 

badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, 4 z wydziału, na którym jest zatrudnionych mniej 

niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i 

dydaktycznych oraz 3 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami, 

3) studentów i doktorantów w liczbie dwudziestu,  

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie pięciu. 

4. Wybory do Kolegium Elektorów powinny być przeprowadzone do dnia 31 marca ostatniego roku 

kadencji.  

5. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów przysługuje członkom 

wspólnoty Uczelni.  

6. W ramach liczby określonej w ust. 3 pkt. 3 liczba wybieranych do Kolegium Elektorów 

przedstawicieli przypadających na studentów i doktorantów jest ustalana przez Uczelnianą 

Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczebności obu tych grup według stanu na dzień 31 

grudnia roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory do Kolegium Elektorów 

z tym, że każda z tych grup posiada co najmniej jednego przedstawiciela oraz studenci z Filii 

mają jednego przedstawiciela. 

7. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium 

Elektorów oraz czas trwania ich mandatów określają odpowiednio Regulamin Samorządu 

Studenckiego i Regulamin Samorządu Doktorantów.  

8. Kandydatów do Kolegium Elektorów mają prawo zgłaszać wszyscy wyborcy, którym przysługuje 

czynne prawo wyborcze.  

9. Kadencja Kolegium Elektorów rozpoczyna się w dniu wyboru tego organu i trwa do czasu 

ukonstytuowania się Kolegium Elektorów nowej kadencji.  

10. Mandat członka Kolegium Elektorów wygasa w przypadku utraty statusu członka wspólnoty 

Uczelni. Wygaśnięcie mandatu członka Kolegium Elektorów stwierdza Przewodniczący Kolegium 

Elektorów niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistnieniu ku temu ustawowej lub statutowej 

przesłanki, informując o tym Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
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11. W sytuacji określonej w § 14 ust. 1 Statutu Uczelniana Komisja Wyborcza sprawdza, czy skład 

Kolegium Elektorów spełnia wymagania określone w Ustawie i w Statucie, a w razie potrzeby 

zarządza wybory uzupełniające.   

12. Wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 11, nie zarządza się, jeżeli w dniu wygaśnięcia 

mandatu elektora do końca kadencji Kolegium Elektorów zostało mniej niż 6 miesięcy. 

13. Członek Kolegium Elektorów zachowuje mandat do końca kadencji jako przedstawiciel grupy, 

którą reprezentował w dniu wyborów pod warunkiem, że pozostaje nadal członkiem wspólnoty 

Uczelni. 

 

10. Dodaje się § 17a w brzmieniu: 

 

§ 17a 

 

1. Rektor jest powoływany w drodze równych i pośrednich wyborów, które odbywają się w 

głosowaniu tajnym.  

2. Rektor jest wybierany przez Kolegium Elektorów. 

3. Do przeprowadzenia wyborów Rektora wystarczające jest zgłoszenie jednego kandydata.  

4. Warunkiem wyboru Rektora jest uzyskanie przez kandydata na Rektora największej liczby głosów 

popierających, nie mniejszej jednak niż bezwzględna większość głosów, oddanych w obecności co 

najmniej połowy statutowego składu Kolegium Elektorów.  

5. W przypadku, gdy w głosowaniu nie wyłoniono Rektora Elekta, przeprowadza się następne 

głosowania. W każdej kolejnej turze głosowania wyklucza się kandydata, który otrzymał 

najmniejszą liczbę głosów popierających.  

 

11. W § 27 ust. 2 Statutu, przed następującym w tym ustępie wyliczeniem, skreśla się słowa „w 

proporcjach szczegółowo określonych w Uczelnianym Regulaminie Wyborczym”. 

12. W § 27 ust. 2 pkt 2 Statutu dodaje się po przecinku słowa: „w tym 8 z wydziału, na którym 

jest zatrudnionych nie mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, 

badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 4 z wydziału, na którym jest zatrudnionych 

mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, badawczo-

dydaktycznych i dydaktycznych,”. 

13. W § 27 ust. 2 pkt 3 Statutu dodaje się po przecinku słowa: „w tym 1 student z Filii i 1 

doktorant,”. 

14. § 27 ust. 2 pkt 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „nauczyciele akademiccy zatrudnieni na 

stanowiskach innych niż określone w pkt. 2 w liczbie 8, w tym 3 z wydziału, na którym jest 

zatrudnionych nie mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, 

badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, 1 z wydziału, na którym jest zatrudnionych 
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mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, badawczo-

dydaktycznych i dydaktycznych, 1 z innych jednostek organizacyjnych aniżeli wydziały i”. 

15. W § 27 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) pozostali pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi w liczbie 3, w tym 1 z Filii.”. 

16. § 27 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „W przypadku wygaśnięcia mandatu 

przedstawiciela jednej z grup wskazanych w ust. 2 pkt. 2-5 Uczelniana Komisja Wyborcza 

zarządza niezwłocznie przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wyborów 

uzupełniających nie zarządza się, jeżeli w dniu wygaśnięcia mandatu senatora do końca 

kadencji Senatu zostało mniej niż 6 miesięcy, chyba że liczba członków Senatu zmniejszy 

się poniżej 2/3 statutowej liczby członków Senatu lub struktura składu Senatu nie będzie 

odpowiadała wymogom ustawy.” 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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UZASADNIENIE 

 

Autorzy projektu uznali, że przepisy dotyczące Uczelnianej Komisji Wyborczej, jak również 

zasad oraz trybu dokonywania wyboru organów Uczelni oraz wyboru Kolegium Elektorów należy 

wprowadzić bezpośrednio do Statutu UEW (w miejsce załącznika do Statutu UEW, tj. Uczelnianego 

Regulaminu Wyborczego, dalej: URW).  

Proponowany zabieg (wymagający wyodrębnienia w Statucie UEW nowej jednostki 

redakcyjnej) wykorzystano także jako sposobność do uporządkowania przepisów statutowych. W 

aktualnym stanie rzeczy – pomimo uchwalenia URW – Statut UEW nie pozostaje wolny od przepisów 

odnoszących się do wyboru organów Uczelni oraz Kolegium Elektorów. Wspomniane przepisy 

statutowe, odnoszące się do kadencji organów Uczelni (§ 6 ust. 2 Statutu UEW), czy okresów 

przejściowych w ich funkcjonowaniu (§ 6 ust. 3, § 14 ust. 1 i 3 Statutu UEW) pozostają przy tym 

rozproszone (wprowadzono je „przy okazji” przepisów dotyczących organów Uczelni). W przypadku 

Rozdziału III Działu II Statutu UEW (poświęconego Kolegium Elektorów) doszło przy tym do 

połączenia przepisów odnoszących się do wyboru Kolegium Elektorów z przepisami odnoszącymi się 

do wyboru Rektora (tj. poza Rozdziałem II, dedykowanym jednoosobowemu organowi Uczelni). Za 

niewłaściwe uznano także pozostawianie regulacji odnoszącej się do składu Senatu „załącznikowi” do 

Statutu UEW (treść § 5 ust. 2 URW projektuje się przenieść bezpośrednio do § 27 ust. 2 Statutu UEW, 

za jednoczesnym usunięciem odesłania do URW), a przy tym zdiagnozowano również braki (potrzebę 

poczynienia dodatkowych regulacji) w samym URW, odnoszące się m.in. do: 

a. składu, kadencji i trybu działania Uczelnianej Komisji Wyborczej (projektowane § 14a ust. 3 

do 6 oraz § 14d Statutu UEW),  

b. rozstrzygania o ważności wyborów i trybu kwestionowania ich ważności (por. projektowany § 

14c Statutu UEW),  

c. trybu pozyskiwania opinii Senatu w sprawie kandydatów na Rektora (por. projektowane 

zmiany w § 16 Statutu UEW).  

Celem projektowanych zmian pozostaje uporządkowanie przepisów odnoszących się do 

istotnej dla funkcjonowania Uczelni kwestii poprzez połączenie dotychczasowych rozwiązań Statutu 

UEW i URW, a także niezbędne ich uporządkowanie i uzupełnienie. Wobec doświadczeń minionych 

miesięcy (dokonania wyboru organów w trybie zdalnym, co było możliwe za uprzednią zmianą URW, 

dokonaną mocą uchwały nr R.0000.51.2020 z dn. 23 kwietnia 2020 r.) uznano także, że prowadzenie 

wyborów w trybie zdalnym nie musi być zastrzeżone dla sytuacji nadzwyczajnych (zaś decyzja o 

trybie wyborów i sposobie głosowania powinna pozostawać w gestii Uczelnianej Komisji Wyborczej, 

powoływanej przez Senat, por. projektowany § 14e ust. 3 w zw. z § 14b ust. 1 pkt 2 Statutu UEW). 

Przechodząc do pozostałych rozwiązań szczegółowych, warto w tym miejscu podkreślić, że: 
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1) § 6 ust. 1 Statutu UEW wymaga uchylenia, a to wobec planowanego przeniesienia regulacji 

odnoszących się do zasad i trybu wyborów bezpośrednio do Statutu UEW (rezygnacji z 

URW). 

2) Dotychczasową treść § 6 ust. 2 powtórzono w projektowanym § 14e ust. 4 Statutu UEW 

(zwrot „Postanowienie to nie dotyczy kadencji Rady Uczelni” zastąpiono jedynie pozytywnym 

wskazaniem, że regulacja dotyczy kadencji Rektora, Senatu oraz Rad Wydziałów, albowiem 

do kadencji Rady Uczelni niezmiennie odnosi się § 23 Statutu UEW).  

3) Uchylenie § 14 ust. 2 Statutu UEW (i zmiana numeracji § 14 ust. 3 Statutu UEW) wiąże się z 

przeniesieniem uchylanej treści do projektowanego brzmienia § 17 ust. 11 Statutu UEW (za 

jednoczesnym uregulowaniem sytuacji, w której nie zarządza się wyborów uzupełniających do 

Kolegium Elektorów, por. projektowany § 17 ust. 12 Statutu UEW). 

4) „Organizacja i przeprowadzanie” wyborów (jako zadanie UKW) nie dotyczy Rady Uczelni, a 

odesłanie wprowadzone w projektowanym przepisie § 14a Statutu UEW koresponduje z 

powołaniem nowych organów kolegialnych Uczelni (Rad Wydziałów). 

5) Projektowany przepis § 14a ust. 2 Statutu UEW stanowi powielenie § 8 ust. 2 URW. 

6) Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej określone jako rozstrzyganie wątpliwości 

dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, dokonywanie wiążącej interpretacji 

Instrukcji Wyborczej oraz rozstrzyganie o sprawach dotyczących wyborów nieuregulowanych 

przepisami Ustawy lub Statutu (projektowany § 14b ust. 1 pkt 7, 12 i 13 Statutu UEW) 

stanowią rozwinięcie dotychczasowego zadania (§ 9 ust. 1 pkt 10 URW), a ich powierzenie 

Uczelnianej Komisji  Wyborczej uznaje się nie tylko za niezbędne (dla sprawnego i 

prawidłowego przeprowadzania wyborów), ale i celowe (w tym zwłaszcza w kontekście 

projektowanego sposobu oraz formy podejmowania decyzji przez samą Uczelnianą Komisję 

Wyborczą, por. projektowany § 14a ust. 3 do 5 Statutu UEW). 

7) Projektowany przepis § 14b ust. 2 Statutu UEW stanowi powielenie § 4 URW. 

8) Projektowany przepis § 14b ust. 4 Statutu UEW stanowi powielenie § 11 URW. 

9) Projektowany przepis § 14d ust. 1 Statutu UEW stanowi powielenie § 7 URW (zwrot „w 

lutym ostatniego roku swojej kadencji” zastąpiono jedynie zwrotem „nie później niż na 8 

miesięcy przez zakończeniem kadencji”). 

10) Projektowany przepis § 14d ust. 8 Statutu UEW stanowi powielenie § 12 URW. 

11) Projektowane przepisy § 14e ust. 1 i 2 Statutu UEW stanowią powielenie § 2 ust. 1 i 2 URW. 

12) Uporządkowano brzmienie § 17 Statutu UEW poprzez ograniczenie jego treści wyłącznie do 

wyboru Kolegium Elektorów (za jednoczesnym przeniesieniem przepisów odnoszących się do 

wyboru Rektora do odrębnego przepisu, tj. projektowanego § 17a Statutu UEW). 

Wprowadzono jednocześnie przepisy odnoszące się do mandatu członka Kolegium Elektorów 

(projektowany § 17 ust. 10 oraz ust. 11 Statutu UEW) i zgodnie z wymogami Ustawy (art. 25 

ust. 1 PSWiN) zapewniono, aby także szczegółowe rozwiązania dotyczące składu Kolegium 
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Elektorów były określone przepisami Statutu (jakkolwiek z formalnego punktu widzenia 

URW, jako załącznik do Statutu, stanowi integralną jego część – ranga komentowanych tu 

regulacji wymaga bezpośredniej regulacji statutowej). Autorzy projektu zwracają uwagę 

(projektowany § 17 ust. 10 Statutu UEW), że zgodnie z art. 25 ust. 2 PSWiN do członków 

kolegium elektorów (podobnie jak do członków senatu i mandatu rektora, por. kolejno: art. 29 

ust. 5 PSWiN i art. 24 ust. 4 PSWiN) stosuje się odpowiednio przepis art. 20 ust. 4 PSWiN 

(określający ustawowe przypadki, w których wygasa członkostwo w radzie uczelni). Uznano 

natomiast, że także w przypadku członków Kolegium Elektorów należy stosować statutową 

zasadę wygaśnięcia  mandatu w przypadku utraty statusu członka wspólnoty Uczelni. 

Podobnie, jak to się ma na gruncie Ustawy w przypadku członków rady uczelni (art. 20 ust. 5 

PSWiN) określono także tryb stwierdzania wygaśnięcia mandatu (powierzając stosowne 

upoważnienie Przewodniczącemu Kolegium Elektorów). Z braku przepisu (ustawowego lub 

statutowego) określającego tryb ww. „stwierdzania wygaśnięcia członkostwa” proponuje się 

zapis, zgodnie z którym komentowana tu okoliczność powinna zostać stwierdzona 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistnieniu ku temu ustawowej lub statutowej 

przesłanki. Analogiczny zapis został zaprojektowany także w przypadku członków Senatu 

(projektowany § 27 ust. 5 Statutu UEW), zaś w obu przypadkach stanowi on powielenie 

rozwiązania zastrzeżonego już Statutem UEW dla stwierdzania wygaśnięcia mandatu 

członków Rady Wydziału (por. aktualny § 42 ust. 9 Statutu UEW, w brzmieniu nadanym mu 

mocą uchwały nr 0000.10.2020 z dn. 27 lutego 2020 r., zgodnie z którym: „Przewodniczący 

Rady Wydziału stwierdza zaprzestanie spełniania wymagań (…) skutkujące wygaśnięciem 

członkostwa w Radzie niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistnieniu tej przesłanki” i 

który zachowa aktualność także po uchwaleniu projektowanych zmian w § 42 Statutu UEW). 

13) Analogicznie jak w przypadku Kolegium Elektorów (projektowany § 17 ust. 11 i 12 Statutu 

UEW) i Rad Wydziałów (projektowany § 42 ust. 10 Statutu UEW) - również w przypadku 

Senatu proponuje się uregulować sytuację, w której zarządzanie wyborów uzupełniających nie 

będzie konieczne (projektowana zmiana brzmienia § 27 ust. 3 Statutu UEW). 
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