
Uchwala nr 2
Uczclniancj Komisji Wyborczej

Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia ll stycznia 2016 r.

w sprawie szczegdlowego trybu cTynnoici wyborczyclt

Na podstawie $ 5 ust. I pkt 2 Ordynacji Wyborczej Uniwers),tetu w Bialymstoku
Uczelniana Komisja Wyborcza ustala, co nastgpuje:

2.

l.

6.

5.

3.

4.

I. Postanowienia ogrilne

Wybory organ6w jednoosobowych, kolegialnych oraz wyborczych Uniwersytetu
w Bialymstoku s4 przeprowadzane przcz wlasciwe komisje wyborcze. Funkcji czlonka
komisji wyborczej nie mozna l4czyt, z funkci4 czlonka uczelnianej Komisji wyborczej.

Zebranie wyborcze zwoluje wlaSciwa komisja lvyborcza, podaj4c do wiadomoSci
zainteresowanych dokladn4 datg i miejsce zebranja co najmniej na 7 dni przed jego
termlnem w spos6b umozliwiai4cy kazdemu wyborcy powzigcie wiadomosci o tym czasie
i miejscu. W przypadku niedokonania wyboru, wlaSciwa komisja wyborcza oglasza
niezwlocznie wybory uzupelniajqce.

Prawidlowo zwolane zebranie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyboru bez
wzglgdu na liczbg obecnych uprawnionych do glosowania. Zasada ta nie dotyczy wyboru
Rektora, Prorektor6w, Dziekana i Prodziekan6w.

Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczqcy komisji wyborczej lub
upowaZniony przez niego czlonek komisji. Przewodnicz4cy zebrania przeprowadza
wyb6r komisji skrutacyjncj w liczbie co najmniej 3 os6b oraz protokolanta. Zasada ta nie
dotyczy zebrafi rvyborczych dokonui4cych wyboru Rektora, prorektor6w, Dziekana
i Prodziekan6w.

Z przebiegu ka2dego zebrania wyborczego protokolant sporz4dza protok6l, kt6ry
podpisuje przewodnicz4cy zebrania oraz protokolant.

Zglaszanie kandydat6w odbywa sig jawnie, a zgoda na kandydowanie wyra2ana jest
w formie pisemnego oriwiadczenia zlozonego przewodniczEcemu zebrania lub ustnie do
protokolu. Taki tryb zglaszania kandydat6w nie ma zastosowania w odniesieniu do zebraf
wyborczych dotycz4cych wyboru
i Prodziekan6w.

Rektora, Prorektor6w, Dziekana

7. Mandat czlonka komisji vryborczej, kt6ry wyrazil zgodg na kandydowanie w wyborach
przeprowadzany ch przez komisjg wyborcz-4, kt6rej jest czlonkiem zostaje zawieszony na
czas wybor6w. Jezeli kandydat, kt6rego nrandat w komisji zostal zawieszony, zostal
wybrany na funkcig, kt6rel nie mozna l4czyi z mandatem czlonka komisji wyborczej, tracr
on sw6j mandat. Sktad komisji uzupelnia organ powoluj4cy komisjg.



8. Closowanie przeprowadza sig na ostemplowanych kartach do glosowania, na kt6rych
zamieszczona jest lista kandydat6w w porz4dku alfabelycznym. Aktu glosowania
dokonuje sig przez skre6lenie kandydat6w, przeciwko kt6rym glos jest oddany.

9. Glosowaniejest tajne i nastgpuje przez osobiste wrzucenie karty wyborczej do umy przez
osobg uprawnion4.

10. Glosujqcy dokonuje wyboru przez pozostawienie bez skreSlenia nazwisk tych os6b, na
kt6re glosuje. L4czna liczba nieskredlonych kandydat6w nie moZe byi wigksza ni2 liczba
wybieranych os6b.

11. Kartg do glosowania, na kt6rej glosujqcy skre5lil wszystkich kandydat6w, uznaje sig za
glos waZny bez dokonania wyboru.

12. Karfg do glosowania. na kt6rej pozostawiono nie skreslonE wigkszE liczbg nazwisk ni2
liczba wybieranych os6b oraz karty, na kt6rych dopisane zostaly inne nazwiska, uznale
sig za glosy niewa2ne.

13. Wyniki glosowania oglaszane sq przez komisjg skrutacyjn4. Komisja Ia sporzqdza
nastgpnie protok6l z glosowania odrgbnie dla kaZdego z przeprowadzonych glosowafr.
Protok6l z glosowania jest podpisywany przez kaldego czlonka komisji skrutacyjnej.
Wz6r protokolu stanowi Zal4cznik nr I do niniejszej Uchwaiy.

14. Do protokol6w z glosowari na zebraniu wyborczym dolEcza sig listg obecnoSci
i w zapieczgtowanej kopercie karty do glosowania.

15. Wa5ciwa komisja wyborcza poda.je kaZdorazowo do wiadomoSci publicznej wyniki
przeprowadzonych glosowari oraz ostateczne wyniki wybor6w, niezwlocznie po ich
zakoriczeniu.

16. Komisja wyborcza po zakoirczeniu kazdych wybor6w sporz4dza protok6l, w kt6rym
przedstawia sig ich przebieg i ostateczny rezultat. Protok6l z wybor6w podpisujq wszyscy
obecni na zebraniu wyborczym czlonkowie wlasciwej komisji wyborczej. wz6r protokolu
slanowi Zal4cznik nr 2 do niniejszej Uchwaly.

l7.Po zakohczeniu zebrania wyborczego, przewodnicz4cy tego zebrania bezzwlocznrc
przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawozdanie z przeprowadzonych wybor6w
oraz protok6l, o kt6rym mowa w pkt. 16. Wz6r sprawozdania stanowi Zal4cznik nr 3 do
niniejszej Uchwaly.

18. Dokumentacja wydzialowych komisji wyborczych i Komisji wyborczej BU
przechowywana jest w siedzibach wlaSciwych jednostek organizacyjnych,
a dokumentacja okrggowych komisji wyborczych przechowywana jest w siedzibie
Uczelnianej Komisi i Wyborczej.

19. Uczelniana Komisja wyborcza przedstawia sprawozdanie z wyboru Kolegium Elektor6w
Uniwersytetu na pierwszym jego posiedzeniu.

20. wydzialowa komisja wyborcza przedstawia sprawozdanie z wyboru do skladu Kolegium
Elektor6w Wydzialu na pierwszym posiedzeniu.



II. Wybory Rcktora

2l . wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektor6w uniwersytetu zrolone ze 100 elektor6w.
Kolegium Elekrorow uniwersyretu ma zdornosc do podigcia dzialalnosci. gay sE * nin,',
reprezentowane wszystkie grupy spolecznosci akademickiej oraz obsadzony-ch'zosialo me
mniej ni2 80% mandat6w.

22 zebrania wyborcze Kolegium Elektor6w Uniwersytetu zwoluje Uczelniana Komisia
odnicz4cego Kolegium, pierwsze zebranie Kolegium
przewodnicz4cy Uczelnianej Komisji Wyborczel.

Wyborczej uczestnicz4 we wszystkich zebraniach

23 Kolegium Elektor6w uniwersltetu wybiera z grona elektor6w w glosowaniu jawnym
zwykl4 wigkszoSciE glos6w przewodnicz4cego Kolegium, komisjg skrutacyjn4 ticz4c4 

"onajmniej 5 os6b oraz protokolanta.

24.

nr 4 do niniejszej Uchwaly.

25 Do wlasciwego glosowania prz,echodz4 ci kandydaci, kt6rzy uzyskali w glosowaniu
indykacyjnym przynajmniej l5o/o wulnie oddanyc-h glos6w elektor6w i w teri-rinie 3 dni
zlozyli do Uczelnianej Komisji wyborczej pisemne 

-odwiadczenie 
o wyrazeniu zgody na

kandydowanie i objgcie funkcj i Rektora w razie wyboru.

26. ostatecznq listg kandydat6w na Rektora ograsza Uczelniana Komisja wyborcza. Lista
zawiera uporz4dkowane w,kolejnosci arfabetycznej nazwiska wszystriich kandydat6w do
obigcia funkcj i Rektora. wz6r karty glosowania stanowi odpowieanio zat4cznit nis tuu
6 do niniejszej Uchwaly.

27. Po 
.przeprowadzeniu wybor6w indykacyjnych, przewodnicz4cy Kolegium E'ektor6w

uniwersytetu (po zasiggnigciu opinii erekt,or6w), oglasza termin i miej sce spotkania
kandydat6w na Rektora z elektorz*ni oraz in'ymi czlJnkami spolecznosci akademickiej,
podczas kt6rego kandydaci prezentujA swo.je programy dzialania.

28. wyb6r Rektora uwaZa sig za dokonany, .iezeli jeden z kandydat6w uzyskal ponad 50%
waznie oddanych glos6w czlonk6w Kolegium Elektor6w Uniwersytetu.

29. Jezeli w pierwszym glosowaniu 2aden z kandydat6w nie uzyskal wigcej niz 50%o wa2me
adza sig ponowne glosowanie. Jeleli liczba
rniej dw6ch i zaden nie uzyskal wigcej nrZ
glosowanie przeprowadza sig z wyl4czeniem
glos6w.

30 JeZeli w wyniku glosowania najednego kandydata nie otrzymal on wymaganej wigkszosci
glos6w, przewodnicz4cy Kolegium Elektor6w uniwersytetu tumyka zebranie wyborcze,
a Uczelniana Komis.ia wy6orcza z'arz4dza ponowne *yto.y ,ru stanowisko Rektora.



31. Po wyborze Rektora, przewodnicz4cy Kolegium Elektor6w Uniwersy'tetu powiadamia
o tym fakcie na piSmie przewodniczqcego lJczelnianej Komisji Wyborczej.

32. Przewodnicz4cy Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piSmie dokonanie wyboru
Rektora, niezwlocznie zawiadamia o wyborze ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa
rly2szego i podaje informacjg do wiadomoSci publicznej.

IIl. Wybory Prorcktordw

33. Wybory Prorektor6w dokonywanc s4 przez. Kolegium Elektor6w Uniwersytetu
specjalnie w tym celu zwolanym zcbraniu wyborczym, kt6re powinno odbyi
najp62niej w terminie 30 dni od daty wyboru Rektora.

34. Prawo zglaszania kandydat6w na Prorektor6w przysluguje wyl4cznie Rektorowi-
elektowi. Propozycje kandydatur mo94 tez zglasza(,, za poSrednictwem elektor6w, osoby
posiadaj4ce czynne prawo wyborcze, z tym z.e Rektor-elekt nie j est zwiEzany zgloszonymi
propozycjami.

35. Kandydatury na poszczeg6lne stanowiska Prorektor6w s4 zglaszane przez Rektora-elekta,
przy czym kandydatura na Prorektora ds. studenckich i dydaktycznych uymaga zgody
wigkszoSci przedstawicieli student6w i doktorant6w wchodzqcych w sklad Kolegium
Elektor6w Uniwersytetu.

36. Wyb6r kazdego Prorektora dokonywany jest w odrgbnych glosowaniach.

37. Dla wyboru kazdego z Prorektor6w sporz4dzana jest odrgbna karta do glosowania. Wz6r
karty glosowania stanowi Zal4cznik nr 6 do niniejszej Uchwaly.

38. Za wybranego Prorektora uwaZa sig tego kandydata, kt6ry uzyskal wigcej ni| 50%o waLnie
oddanych glos6w.

39. W pozostalych sprawaoh dotycz4cych wyboru Prorektor6w stosuje sig odpowiednio
zasady wybor6w na stanowisko Rektora.

40. Po dokonaniu wyboru Prorektor6w Rektor-elekt wskazuje Prorektora pelni4cego funkcjq
pierwszego zastgpcy Rcktora, informuj4c o tym Senat i spolecznoSi akademick4
Uniwersytetu.

IV. Wybory Dzickan6w i Prodziekanriw

41. Wyb6r Dziekana oraz Prodziekan6w dokonywany .iest przez Kolegium Elektor6w
Wydzialu.

42. Zebrania Kolegium Elektor6w Wydzialu w celu wyboru Dziekana i Prodziekan6w
zwolywane s4 ptzez Wydzialow4 Komisjq Wyborcz4.

43. Kolegium Elektor6w Wydzialu wylsiera z grona elektor6w, w jawnym giosowaniu,
przewodniczqcego Kolegium oraz komisjg skrutacyjn4 licz4c4 co najmniej 5 os6b.

na
siq



44. Prawo zglaszania kandydat6w na stanowisko Dziekana przysluguje wszystkim czlonkom
Kolegium Elektor6w Wydzialu w tajnym glosowaniu indykacyjnym. KaZdy obecny na
zebraniu wyborczym czlonek Kolegium Elektor6w Wydzialu ma prawo zgloszenia 2
kandydat6w. Wz6r karty zgloszenia stanowi Zalqcznrk nr 4 do niniejszej Uchwaly.

45. Kandydaci na Dziekana, kt6rzy uzyskali podczas glosowania indykacyjnego co najmniej
| 5%o waZnie oddanych glos6w, przechodzq do glosowania wla5ciwego, po zloleniu
w terminie 3 dni, do Wydzialowej Komisji Wyborczej, pisemnego oSwiadczenra
o wyrazeniu zgody na kandydowanie i objgcie funkcji w razie wyboru. Wz6r karty
glosowania stanowi odpowiednio Zal4cznik nr 5 lub 6 do niniejszej Uchwaly.

46. Jezeli w wyniku glosowania indykacyjnego wyloniono jednego kandydata, Kolegium
Elektor6w Wydzialu moze przyst4pi6 do wyboru Dziekana na tym samym posiedzeniu,
po zloZeniu przez ku'tdydata pisemnego oSwiadczenia o wyraZeniu zgody na
kandydowanie i objgcie funkcji w razie wyboru.

47. Do wyboru Dziekana stosuje siQ odpowiednio postanowienia pkt 23 i 28-30 dotycz4ce
wyboru Rektora.

48. Do zglaszania i wyboru Prodziekan6w stosuje siE odpowiednio zasady dotycz4ce wyboru
Prorekto16w.

49. Po dokonaniu wyboru Prodziekan6w Dziekan-elekt wskazuje Prodziekana pelni4cego
funkcjg pierwszego zastgpcy Dziekana, informuj4c o tym Rektora, Radg Wydzialu
i spolecznoSi akademick4 Uniwersytetu.

V. Wybory Kolegium Elektor6w Uniwersytetu

50. Wykaz okrgg6w wyborczych oraz podzial mandat6w na poszczeg6lne okrggi okreSla
Senat na wniosek Uczclnianej Komis.ji Wyborczej.

51. czlonkowie Kolegium Elektor6w lJniwersytetu s4 wybierani na zebraniach wyborczych
zwolywanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu oraz w okrggach
wyborczych.

52. Wyb6r elektor6w reprezentuj 4cyclr dan4 grupg pracownik6w, student6w i doktorantow
nastgpuje na zebraniach Eyborczych danej grupy. Zebrania poszczeg6lnych grup
vryborczych zwolujq wla5ciwe komisje wyborcze.

53. Prawo zglaszania kandydat6w na elektor6w ma kazdy uczestnik zebrania wyborczeg'.
O zamknigciu listy kandydat6w decyduje zebranie wyborcze w drodze uchwaly.

54. Kandydat6w na elektor6w umieszcza sig na karcie do glosowania w porz4dku
alfabetycznym. Karty do glosowania s4 sporz4dzane przez komisjg wyborcz4.

55. Za wybranych uwaZa sig tych kandydat6w, kt6rzy uzyskali kole.ino najwigcej waZnych
glos6w, przy czym kaidy z nich musi uzyskai wigcej ni2 polowg waZnie oddanych
glos6w. Je2eli w pierwszym glosowaniu nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandat6w
elektorskich, glosowanie ponawia siE w terminie Wznaczonym przez wlaSciw4 komislg



\,yborcz4. W ponownym glosowaniu dopuszcza sig mo2liwo6i zglaszania nowych
kandydatur.

VI. Wybory przedstawicieli do Senatu

56. W sklad Senatu wchodz4, poza Rektorem, Prorektorami i Dziekanami Wydzial6w,
wybrani przedstawiciele :

a) nauczycieli akademickich posiadaj4cych tytul naukowy profesora lub stopieh
naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia r6wnowa2ne
z uprawnieniami doktora habilitowanego - po jednym z kaldego Wydzialu,

b) pozostalychnauczycieli akademickich,
c) Samorz4du Studenckiego i Samorz4du Doktorant6w,
d) pracownik6w niebEdqcych nauczycielami akademickimi.

57. Wybory przedstawicieli do Senatu, o kt6rych mowa w pkt. 56 a-d, przeprowadzane s4 na
zebraniach poszczeg6lnych grup pracownik6w, student6w i doktorant6w w okggach
wyborczych ustalonych przez Senat.

58. Do wyboru przedstawicieli do Senatu stosuje sig odpowiednio postanowienia zawarle w
pkt. 52-55, dotycz4ce wybor6w skladu Kolegium Elektor6w Uniwersytetu.

VIl. Wybory Kolegium Elektorriw Wydzialu i przedstawicieli do Rady Wydzialu

59. W sklad Kolegium Elektor6w Wydzialu oraz Rady Wydzialu, poza Dziekanem,
Prodziekanami i nauczycielami akademickim posiadaj4cymi tytul naukowy profesora lub
stopiei naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia r6wnowaZne z uprawnieniamr
doktora habilitowanego, zatrudnionymi na wydziale w pelnym wymiarze czasu prasy
(z zastrzeheniem, ze w sklad Kolegium Elektor6w Wydzialu wchodz4 wyl4cznie osoby
zatrudnione w Uniwersl.tecie jako podstawowym miejscu pracy) wchodz4 wybrani
przedstawiciele:

a) pozostalych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale,
b) Samorz4du Studenckiego i Samorz4du Doktorant6w Wydzialu,
c) pracownik6w Wydzialu niebgd4cych nauczycielami akademickimi.

60. Liczbg przedstawicieli, o kt6rych mowa w pkt. 59a-c, ustala Rada Wydzialu.

6l . Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektor6w Wydzialu i do Rady Wydzialu
przeprowadza Wydzialowa Komis.ja Wyborcza.

62. Do wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektor6w Wydzialu i do Rady Wydzialu stosuje
sig odpowiednio postanowienia zawarte w pkt. 52-55, dotycz4ce $ybor6w Kolegium
Elekto16w Uniwersytetu.

neJ

)
hfs Boiyk, prof. UwB



Zal4cznik fi |
do Uchwaly nr 2
Uczelnianej KomisJi Wybo.czej

. z dnia I t.01.20t6 r.

PROTOKOI,
Komisji Skrutacyjnej

z glosowania w celu wyboru

na zebraniu w grupie.........

1 :::::- :-:::::::::::::::::t:::::: ::,fiffix#H;il',#
Uniwersyteckiej

w Okrggu nr..........
Data zebrania wyborczego:

Liczba uprawnionych do glosowanra:

Liczba obecnych:

Liczba oddanych glos6w:

Liczba glos6w waZnie oddanych:

W wyniku glosowania kandydaci uzyskali nastgpuj4c? iloSi glos6w :

l.

2.

J.

4.

).

o.

liczba uzyskanych glos6w

glos6w

glos6w

glos6w

glos6w

glos6w

glos6w

glos6w

glos6w

glos6w

glos6w10)...... ............

7. Komisja Skrutacyjna (imig i nazwisko, podpis):
1)

?\

i\

4)

5)



Zalqczntk fi 2
do Uchwaly nr 2

,';r,l"l1Tl 5;it'1' 
*'*"^j

PROTOK6I,
Okrggowej Komisji Wyborczej nr ......./Komisji Wyborczej Wydzialu

........./Komisji Wyborczej Biblioteki Uniwersyteckiej

z wyboru

w grupie.

w Okrggu nr..........

l. Data zebrania lvyborczego:

2. Spos6b powiadomienia wyborc6w:

3. Liczba os6b uprawnionych do glosowania:

4. Liczba os6b obecnych na zebraniu:

5. Przewodnicz4cy zebruia:

6. Komisja Skrutacyjna:

l\
t\

4\

5l

7 . Liczba wybieranych

9. W wyniku glosowania wybrano nastgpuj4cego/ych

l)

4)

5)

6)



10.

r)
?\

Komisja Wyborcza (imig i nazwisko, podpis)

4)
s)



Zalqcznik n 3

do Uchwaly nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia I I 0l 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Okrggowej Komisji Wyborczej nr ......./Komisji Wyborczej Wydzialu

../Komisji Wyborczej Biblioteki Uniwersyteckiej

z wyboru

w grupie........

(dla Uczelnianej Komisji Wyborczej)

l.

2.

3.

A

5.

t).

7.

r)

2)

?)

4)

5)

8.

Data zebrania wyborczego:. .

Spos6b powiadomienia wyborc6w:

Liczba os6b obecnvch na zebraniu:

Liczba os6b uprawnionych do glosowania:

Przewodniczacv zebr ania:

Liczba wybieranych

W wyniku glosowania nybrano nastgpujqcego/ych

Miejsce przechowywania dokument6w wyborczych:

Przewodnicz4cy
Okrggowej Komisj i Wyborczej nr . . ./Komisji Wyborczej

Wydzialu ./Komisji Wyborczej BU

l0



Zal4cznlk nr 4
do Uchwaly nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia I1.01.2016 r.

KARTA GLOSOWANIA TAJNEGO

w wyborach indykacyjnych kandydat6w na

na kadencjg 2016-2020
na posiedzeniu Kolegium Elektor6w

w dniu

1.

(miejsce na unieszczenie pieczgci)

(imig i nazwisko kandydata)

7

(imig i nazwisko kandydata)

* naleZy wpisa6 odpowiednio : rektoray'dziekana

Obiadnienie:
Glosuje siE przez wpisanie imienia i nazwiska kandydata.

1l



Zalqcznik nr 5
do Uchwaly nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia I 1.01.2016 r.

(miejsce na dnieszczenie pieczgci)

KARTA GLOSOWANIA TAJNEGO

w sprawie wyboru .............

na kadencjQ 2016-2020
na posiedzeniu Kolegium Elektor6w

w dniu

l.
(irnig i nazwisko kandydara)

2.
(imig i nazwisko kandydata)

* naleay wpisai odpowiednio: rektora/dziekana

ObjaSnienie:
Glosuje sig przez skreslenie imienia i nazwiska kandydata, na kt6rego nie oddajemy
slosu.

T2



Zal4cznik nr 6
do Uchwaly nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 11 .01 .2016 r.

(mrejsce na umieszczenle pieczqct)

Wybory

Jednostka

(rodzaj rvyborow)

(nazwa)

KARTA GLOSOWANIA TAJNEGO

w sprawie wyboru

na kadencjQ 2016-2020
na posiedzeniu Kolegium Elektor6w

w dniu .........

(imig i nazwisko kandydata)
ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJ4 SrE

* nale2y wpisai odpowiednio: rektora./prorektora,/dziek ana/ prodziekana

ObjaSnienie:
Glosuje siQ przez zaznaczenie wladciwej opcji.

l3


