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Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatwierdzonego 10 czerwca 2019 r. 

 

 

Uczelniany Regulamin Wyborczy 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 

1) członków organów kolegialnych: 

a) Rady Uczelni,  

b) Senatu, 

c) Rad Wydziałów; 

zwanych w treści Regulaminu organami wybieralnymi; 

2) Kolegium Elektorów dokonującego wyboru Rektora.  

 

§ 2 

 

1. Wybory do organów kolegialnych są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Wybory przedstawicieli pracowników i studentów Uniwersytetu do organów wyborczych są równe, 

powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

§ 3 

 

1. Rektor jest wybierany przez Kolegium Elektorów. 

2. Nie mniej niż 20% składu Kolegium Elektorów stanowią przedstawiciele studentów  

i doktorantów.  

3. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 

grup. 

4. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów  

w Kolegium Elektorów oraz czas trwania ich mandatów w tych organach określają odpowiednio 

regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów. 

 

§ 4 

 

Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał 

możliwość wzięcia udziału w wyborach. 
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§ 5 

 

1. Wyboru przedstawicieli do Senatu dokonują w głosowaniu bezpośrednim, równym  

i tajnym - zgromadzenia odpowiednich grup, uprawnionych do posiadania reprezentacji  

w Senacie.  

2. W skład Senatu wchodzą: 

1) Rektor jako przewodniczący, 

2) profesorowie i profesorowie Uczelni, w liczbie 20, 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. 

3) studenci i doktoranci w liczbie 9, w tym 1 student z Filii i 1 doktorant, 

4) 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 mniej niż 150 pracowników w grupach pracowników badawczych, badawczo-

dydaktycznych i dydaktycznych, 1 z Uczelnianych jednostek organizacyjnych w znaczeniu 

określonym w Statucie i pozostali pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w liczbie 3, 

w tym 1 zatrudniony w filii. 

5) Wybór do Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich niezatrudnionych w wydziałach oraz 

przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonywany jest na 

ogólnouczelnianym zebraniu tych pracowników. 

6) Wybór do Senatu przedstawicieli studentów i doktorantów dokonywany jest  

na zebraniach samorządowych w trybie i w liczbie ustalonych w regulaminach samorządu 

studenckiego i samorządu doktorantów. 

 

§ 6 

 

Udział w zebraniu wyborczym jest obowiązkowy. 

 

Rozdział II 

Komisja wyborcza 
 

§ 7 

 

W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów do organów wybieralnych i wyborczych w lutym ostatniego 

roku swojej kadencji Senat powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

 

§ 8 

 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza opracowuje a Senat zatwierdza kalendarz wyborów oraz Instrukcję 

Wyborczą, regulującą szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. 

2. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do organów wybieralnych 

Uniwersytetu. 
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§ 9 

 

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy: 

1) ustalenie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych i podanie go do publicznej wiadomości, 

2) przygotowanie list wyborców, 

3) organizacja i przeprowadzenie wyborów do Rad Wydziałów, 

4) organizowanie zebrań wyborczych i delegowanie na nie swoich przedstawicieli, 

5) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, 

6) ogłoszenie wyników wyborów, 

7) zabezpieczenie dokumentacji, 

8) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu, 

9) organizowanie wyborów uzupełniających, do których przepisy Regulaminu stosuje się 

odpowiednio, 

10) dokonywanie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Instrukcji Wyborczej. 

 

§ 10 

 

1. Na każdym zebraniu wyborczym wybiera się w głosowaniu jawnym przewodniczącego zebrania  

i trzyosobową komisję skrutacyjną. 

2. W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba kandydująca do organów wybieralnych. 

3. Komisja skrutacyjna oblicza oddane głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego 

dołącza wszystkie karty do głosowania. 

 

§ 11 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza przechowuje dokumentację związaną z wyborami do zakończenia 

wyborów, a następnie przekazuje Rektorowi. 

 

§ 12 

 

Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej trwa do czasu wybrania nowej Komisji. 

 

Rozdział III 

Kolegium Elektorów 
 

§ 13 

 

Kolegium Elektorów dokonuje wyboru Rektora. 

 

§ 14 

 

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

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

w liczbie pięćdziesięciu, w tym 21 z wydziału, na którym jest zatrudnionych nie mniej niż 150 

pracowników w grupach pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych 

oraz 9 z wydziału, na którym jest zatrudnionych mniej niż 150 pracowników w grupach 

pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, 

2) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie dwudziestu pięciu, 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, 3 z Uczelnianych jednostek organizacyjnych ujętych 

w Statucie, 

3) studentów i doktorantów w liczbie dwudziestu, w tym 1 student z Filii i 1 doktorant, 

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie pięciu. 

 

Rozdział IV 

Tryb przeprowadzania wyborów 
 

§ 15 

 

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

kadencji.  

2. Wybory do organów wybieralnych i wyborczych Uniwersytetu powinny być zakończone do dnia 

15 czerwca roku kończącej się kadencji. 

 

§ 16 

 

1. Wybory Rektora są ważne, jeśli brała w nich udział co najmniej połowa statutowego składu Kolegium 

Elektorów. Wymóg ten nie dotyczy wyborów do Senatu i Rady wydziału. 

2. Jeżeli podczas głosowania nie uzyskano wymaganego w ust. 1 quorum, powtarza się głosowanie, aż 

do uzyskania quorum. 

3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie krzyżyka w kratce znajdującej się przy nazwisku 

kandydata na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeśli liczba krzyżyków nie przekracza liczby 

miejsc w organach wybieralnych. 

4. Szczegółowe zasady głosowania określa instrukcja wyborcza. 

 

§ 17 

 

1. Warunkiem wyboru do organów wyborczych jest uzyskanie w głosowaniu kolejno największej liczby 

głosów. 

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

losowanie przeprowadzone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 
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§ 18 

 

1. Warunkiem wyboru do organów kolegialnych 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 zwykła większość głosów. 

§ 19 

 

1. Warunkiem wyboru Rektora jest uzyskanie największej liczby głosów, nie mniejszej jednak niż 

bezwzględna większość głosów. 

2. W przypadku, gdy w głosowaniu nie wyłoniono elekta, przeprowadza się następne głosowania.  

W każdej kolejnej turze głosowania eliminuje się kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę 

głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


