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UCHWAŁA  NR  R.0000.60.2015 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 29 października 2015 r. 
 

 
w sprawie 

 
zatwierdzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr R.0000.48.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 
 

§ 1 
 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdza zmiany w Regulaminie Ogólnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.48.2015. 
 

§ 2 
 
Tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: 
„Regulamin Ogólnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Oddział 
we Wrocławiu – UTWW) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” 
 

§ 3 
 

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Wybory do wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy odbywają się na Ogólnym Zebraniu nie później niż do 
połowy maja roku akademickiego, w którym kończy się ich kadencja.” 
 

§ 4 
 

Skorygowany załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.48.2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 
 

Pozostałe zapisy uchwały nr R.0000.48.2015 r. nie ulegają zmianie. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały R.0000.60.2015 
 
 

Regulamin Ogólnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Oddział we Wrocławiu – UTWW) 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

§ 1 
 

Tryb zwoływania Zebrania 
 

1. Ogólne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Słuchaczy (zwane dalej Ogólnym Zebraniem) jest 
zwoływane przez Prezydium Samorządu Słuchaczy (zwane dalej Prezydium) w uzgodnieniu z 
Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW co 2 lata. 

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Ogólnego Zebrania zawiadamia słuchaczy 
Prezydium Samorządu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem tego zebrania. 

 
§ 2 

 
Zasady uczestnictwa i prawomocność Zebrania 

 
1. W Ogólnym Zebraniu, z biernym i czynnym prawem wyborczym, biorą udział wszyscy słuchacze 

UTW; osobiście z prawem jednego głosu. 
2. Ogólne Zebranie jest prawomocne w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby słuchaczy w I 

terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie. W razie równej ilości głosów, decyduje głos 
przewodniczącego Ogólnego Zebrania. 

 
§ 3 

 
Tryb i sposób obradowania 

 
1. Zebranie otwiera przewodniczący ustępującego Prezydium, a następnie przeprowadza wybory: 

przewodniczącego Ogólnego Zebrania, sekretarza i dwóch protokolantów. 
2. Przewodniczący Ogólnego Zebrania przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad, który winien 

zawierać: 
1) przyjęcie porządku obrad, 
2) wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, 
3) przeprowadzenie wyborów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej, 
4) przedstawienie sprawozdania Prezydium  z działalności za okres kadencji, 
5) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji, 
6) przeprowadzenie dyskusji z udziałem słuchaczy w czasie obrad oraz poddanie pod głosowanie 

propozycji uchwał i wniosków, 
7) ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie Ogólnego Zebrania. 
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3. Sekretarz sprawuje nadzór nad prawidłowością sporządzenia dokumentacji związanej z przebiegiem 
Ogólnego Zebrania. 

4. Protokolanci zapisują przebieg Ogólnego Zebrania. 
 

§ 4 
 

Skład i zadania Komisji 
 

1. Na Ogólnym Zebraniu wybiera się: 
1) Prezydium Ogólnego Zebrania, w skład którego nie mogą wchodzić członkowie Prezydium i 

Komisji Rewizyjnej oraz kandydaci do tych organów, 
2) Komisję Mandatową w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania 

Ogólnego Zebrania i prawomocności obrad, 
3) Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest przygotowanie listy kandydatów do 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej  rozdanie słuchaczom kart do głosowania i zebranie ich po 
głosowaniu, 

4) Komisję Skrutacyjną w składzie 8 osób, której zadaniem jest przeliczenie głosów wyborców i 
ogłoszenie wyników wyborów, 

5) Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób, której zadaniem  jest zapisywanie uchwał i 
wniosków składanych przez uczestników Ogólnego Zebrania. 

2. Prezydium Ogólnego Zebrania i Komisje konstytuują się niezwłocznie wybierając ze swojego grona 
przewodniczącego i sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 
4. Komisje sporządzają protokoły z wykonania powierzonych zadań. 
 

§ 5 
 

Kandydaci do organów Samorządu Słuchaczy 
 

1. Kadencja organów wybieralnych Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 
2. Wybory są tajne i powszechne, a słuchacz kandyduje do wybieralnego organu a nie na stanowiska 

funkcyjne w tym organie. O wewnętrznym podziale na stanowiska funkcyjne decydują członkowie 
danego organu najpóźniej w ciągu 14 dni po wyborach. 

3. Wybory do wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy odbywają się na Ogólnym Zebraniu nie 
później niż do połowy maja roku akademickiego, w którym kończy się ich kadencja. 

4. Nowe organy Samorządu Słuchaczy konstytuują się najpóźniej w ciągu 14 dni po wyborach i 
rozpoczynają swoją kadencję od 1 czerwca. 

5. Zgłoszenia kandydatów do wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy przyjmowane są w Biurze 
UTW w okresie nie późniejszym niż 14 dni  przed planowanym terminem Ogólnego Zebrania. 

6. Wpisanie kandydata na listę do organów wybieralnych uwarunkowane jest złożeniem przez kandydata 
pisemnego oświadczenia, w którym wyraża on zgodę na kandydowanie. 
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§ 6 
 

Przebieg i zasady wyborów 
 

1. Przewodniczący Ogólnego Zebrania przedstawia kandydatów zgłoszonych przez Komisję Wyborczą i 
udziela kandydatom głosu w celu zaprezentowania swojej osoby. Kandydata nieobecnego z wyjątkowo 
ważnego powodu na Ogólnym Zebraniu przedstawia słuchacz rekomendujący tą osobę. 

2. Wybory są tajne, równe i bezpośrednie na listę przedstawioną przez Przewodniczącego Ogólnego 
Zebrania. 

3. Na Ogólnym Zebraniu wybiera się od 7 do 9 słuchaczy do Prezydium oraz 3 słuchaczy do Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Na wybranego kandydata głosuje się przez wpisanie znaku X na kartce przy jego nazwisku. 
5. Oddany głos jest ważny jeśli: 

1) w wyborze do Prezydium zaznaczono maksymalnie (nie więcej) niż określoną na wstępie ilość 
kandydatów (od 7 do 9). Głos będzie nieważny, jeśli zaznaczy się więcej kandydatów lub nie 
zaznaczy żadnego, 

2) w wyborze do Komisji Rewizyjnej zaznaczono nie więcej niż 3 kandydatów. Głos będzie nieważny, 
jeśli zaznaczy się więcej niż 3 kandydatów lub nie zaznaczy żadnego. 

6. Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W 
przypadku równiej liczby oddanych głosów na kandydatów należy przeprowadzić powtórnie 
głosowanie tylko na te osoby. 

7. Pozostali kandydaci, których liczba zdobytych głosów uniemożliwia wejście do organów samorządu, 
wpisani zostają na listę rezerwową. 

 
§ 7 

 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium lub Komisji Rewizyjnej, zarządza się wybory 
uzupełniające zgodnie z zasadami określonymi w § 6. 

 
§ 8 

 
Z Ogólnego Zebrania w terminie 14 dni sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
Ogólnego Zebrania, sekretarz i protokolanci. 
 

§ 9 
 

Niniejszy regulamin został zaopiniowany przez Radę Naukową UTW i zatwierdzony przez Prorektora ds. 
Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 
 
 
 
 

 


