Uchwała nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych w Uniwersytecie w Białymstoku
Na podstawie § 80 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, zwanego dalej
Statutem, Uczelniana Komisja Wyborcza ustala, co następuje:
§1
Postanowienia ogólne
1. Wybory rektora, senatu i kolegium elektorów Uniwersytetu w Białymstoku są
przeprowadzane przez odpowiednie komisje wyborcze. Członkostwa w uczelnianej komisji
wyborczej nie można łączyć z funkcją organu i funkcją kierowniczą.
2. Zebranie wyborcze zwołuje odpowiednia komisja wyborcza, podając do wiadomości
wyborców datę, godzinę i miejsce zebrania co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób umożliwiający każdemu wyborcy powzięcie wiadomości o tym czasie i miejscu.
3. Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej lub
upoważniony przez niego członek komisji. Przewodniczący zebrania przeprowadza wybór
komisji skrutacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz protokolanta. Postanowienia te nie
dotyczą zebrań wyborczych dokonujących wyboru rektora.
4. Mandat członka komisji wyborczej, który wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach
przeprowadzanych przez komisję wyborczą, której jest członkiem zostaje zawieszony na
czas wyborów. Jeżeli kandydat, którego mandat w komisji został zawieszony, został
wybrany na funkcję, której nie można łączyć z mandatem członka komisji wyborczej, traci
on swój mandat. Skład komisji uzupełnia odpowiednio senat lub uczelniana komisja
wyborcza.
5. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi wspólnoty uczelni.
6. Głosowanie przeprowadza się na ostemplowanych kartach do głosowania, na których
zamieszczona jest lista kandydatów w porządku alfabetycznym. Aktu głosowania dokonuje
się przez skreślenie kandydatów, na którego głos nie jest oddany.
7. Głosowanie jest tajne i następuje przez osobiste wrzucenie karty wyborczej do urny przez
osobę uprawnioną.
8. Kartę do głosowania, na której głosujący skreślił wszystkich kandydatów, uznaje się za głos
ważny bez dokonania wyboru.
9. Kartę do głosowania, na której pozostawiono nieskreśloną większą liczbę nazwisk niż
liczba wybieranych osób oraz karty, na których dopisane zostały inne nazwiska, uznaje się
za głosy nieważne.
10. Wyniki głosowania ogłaszane są przez komisję skrutacyjną. Komisja ta sporządza następnie
protokół z głosowania odrębnie dla każdej z przeprowadzonych tur głosowań. Protokół
z głosowania jest podpisywany przez każdego członka komisji skrutacyjnej. Wzór
protokołu z wyboru rektora stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, wzór protokołu
z wyboru do kolegium elektorów i senatu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Do protokołów z głosowań na zebraniu wyborczym dołącza się listę obecności
i w zapieczętowanej kopercie karty do głosowania.
11. Odpowiednia komisja wyborcza podaje każdorazowo do wiadomości publicznej wyniki
przeprowadzonych głosowań oraz ostateczne wyniki wyborów, niezwłocznie po ich
zakończeniu.
12. Odpowiednia komisja wyborcza po zakończeniu każdych wyborów sporządza protokół,
w którym przedstawia się ich przebieg i ostateczny rezultat. Protokół z wyborów podpisują
wszyscy obecni na zebraniu wyborczym członkowie właściwej komisji wyborczej. Wzór
protokołu z wyboru rektora stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały, wzór protokołu
z wyboru do senatu i kolegium elektorów stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
13. Z przebiegu każdego zebrania wyborczego protokolant sporządza protokół, który podpisuje
odpowiedni przewodniczący komisji wyborczej oraz protokolant.
14. Po zakończeniu zebrania wyborczego, przewodniczący tego zebrania bezzwłocznie
przekazuje uczelnianej komisji wyborczej protokół, o którym mowa w ust. 13.
15. Dokumentacja okręgowych komisji wyborczych przechowywana jest w siedzibie
uczelnianej komisji wyborczej.
§2
Wybory Rektora
1. Rada uczelni ogłasza termin zgłaszania kandydatów na rektora.
2. Prawo zgłaszania radzie uczelni osoby, która może zostać wskazana przez radę uczelni
jako kandydat na rektora, przysługuje:
1) grupie co najmniej 20 członków kolegium elektorów,
2) grupie co najmniej 8 senatorów,
3) każdemu członkowi rady uczelni,
4) grupie co najmniej 100 pracowników uczelni.
3.

Realizując prawo, o którym mowa w ust. 2, każdy pracownik uczelni, w tym członek
kolegium elektorów lub senator może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

4.

Zgłoszenie propozycji kandydata na rektora dokonywane jest na piśmie wraz
z uzasadnieniem. Zgłoszenie składa się do przewodniczącego rady uczelni do Biura Rektora
ul. Świerkowa 20 B p. 306. Zgłoszenie zawiera pisemną zgodę kandydata wraz
z oświadczeniem kandydata o spełnianiu wymogów określonych w § 20 ust. 1 Statutu. Wzór
zgłoszenia określony jest w Załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

5.

Rektor jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy:
1) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) nie byli karani karą dyscyplinarną,
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.), nie pełnili
w nich służby ani nie współpracowali z tymi organami,
6) nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
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6.

Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy.

7.

Po upływie terminu zgłaszania radzie uczelni kandydatów na rektora, rada uczelni
przedstawia senatowi do zaopiniowania wszystkie kandydatury zgłoszone przez osoby lub
podmioty, o których mowa w ust. 2.

8.

Rada uczelni, po zaopiniowaniu przez senat, podejmuje uchwałę o wskazaniu kolegium
elektorów kandydatów na rektora.

9.

Rada uczelni wskazuje kolegium elektorów co najmniej 2 kandydatów na rektora, chyba
że zgłoszono tylko 1 kandydata na rektora.

10.

Rektora wybiera kolegium elektorów Uniwersytetu spośród kandydatów wskazanych
przez radę uczelni.

11.

Kandydaci, o których mowa w ust. 9 składają przewodniczącemu kolegium elektorów
w Biurze Rektora, ul. Świerkowa 20 B pok. 306 oświadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów, zwane
„oświadczeniem lustracyjnym” lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
zwaną „informacją lustracyjną” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
opublikowania uchwały rady uczelni.

12.

Niezłożenie oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty opublikowania
uchwały rady uczelni powoduje utratę statusu kandydata na rektora.

13.

Przewodniczący kolegium elektorów sporządza w kolejności alfabetycznej listę
kandydatów na rektora spełniających wymogi określone w Statucie do objęcia funkcji
rektora i przekazuje ją przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej. Przewodniczący
kolegium elektorów ogłasza listę kandydatów na rektora na stronie podmiotowej
Uniwersytetu.

14.

Zebrania kolegium elektorów zwołuje przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej
z zastrzeżeniem ust. 17.

15.

Uczelniana komisja wyborcza przedstawia sprawozdanie z wyboru kolegium elektorów
Uniwersytetu na pierwszym jego posiedzeniu.

16.

Na pierwszym posiedzeniu kolegium elektorów wybiera z grona elektorów, w głosowaniu
jawnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu kolegium elektorów,
przewodniczącego, protokolanta oraz komisję skrutacyjną liczącą co najmniej 5 osób,
w tym co najmniej jednego reprezentanta każdej z grup wymienionej w § 24 ust. 1 Statutu,
chyba że do dnia pierwszego zebrania kolegium elektorów, dana grupa nie dokonała
wyboru swoich przedstawicieli.

17.

Przewodniczący kolegium elektorów Uniwersytetu, po zasięgnięciu opinii elektorów,
ogłasza termin i miejsce spotkania kandydatów na rektora z elektorami. W spotkaniu mogą
wziąć udział także inni członkowie wspólnoty uczelni. Kandydaci na stanowisko rektora
podczas spotkania z elektorami prezentują swój program działania.

18.

Zebranie poświęcone wyborowi rektora odbywa się nie później niż 28 dni po wskazaniu
przez radę uczelni kandydatów na rektora.

19.

Wybór rektora dokonywany jest w głosowaniu tajnym.

20.

Wybory rektora mogą odbyć się przy obecności co najmniej 2/3 liczby elektorów.
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21.

Wzór karty głosowania w przypadku kilku kandydatów na rektora stanowi Załącznik nr 6,
w przypadku jednego kandydata na rektora wzór karty do głosowania stanowi Załącznik
nr 7 do niniejszej Uchwały. Kandydatów na rektora umieszcza się na karcie do głosowania
w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania sporządza uczelniana komisja wyborcza.

22.

Warunkiem wyboru na stanowisko rektora jest uzyskanie ponad 50% ważnie oddanych
głosów członków kolegium elektorów Uniwersytetu.

23.

Jeżeli liczba kandydatów na rektora wynosiła co najmniej 2 i żaden nie uzyskał
w głosowaniu więcej niż 50 % ważnie oddanych głosów, następne głosowanie
przeprowadza się z wyłączeniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

24.

Jeżeli w wyniku głosowania na jednego kandydata nie uzyskał on więcej niż 50 % ważnie
oddanych głosów posiedzenie kolegium elektorów Uniwersytetu zamyka się,
a postanowienia § 21 – 29 Statutu oraz niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

25.

Przewodniczący kolegium elektorów stwierdza na piśmie – w formie komunikatu dokonanie wyboru rektora i niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a następnie informację tę podaje do wiadomości
publicznej.
§3
Wybory Kolegium Elektorów Uniwersytetu

1.

Podział na okręgi wyborcze oraz liczbę mandatów w poszczególnych okręgach i grupach
pracowników określa senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej.

2.

Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów z podziałem na poszczególne grupy ustala
Senat proporcjonalnie do liczebności tych grup w Uniwersytecie, według stanu na dzień 31
grudnia roku poprzedzającego rozpoczęcie kadencji kolegium elektorów, z tym że studenci
i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych
grup. Tryb powołania do kolegium elektorów oraz czas trwania kadencji przedstawicieli
studentów i doktorantów określają odpowiednio regulaminy samorządu studenckiego
i samorządu doktorantów. Kadencja przedstawicieli samorządu studenckiego i samorządu
doktorantów nie trwa dłużej niż kadencja kolegium elektorów.

3.

Elektorów wybiera się na zebraniach wyborczych zwoływanych w okręgach wyborczych.
Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

4.

Prawidłowo zwołane zebranie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyboru bez
względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5.

Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczący okręgowej komisji wyborczej lub
upoważniony przez niego członek komisji. Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej
przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz protokolanta.

6.

Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów przysługuje wszystkim uczestnikom zebrania
O zamknięciu listy kandydatów na elektorów decyduje zebranie wyborcze w drodze
uchwały.

7.

Do zgłoszenia na elektora należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do
kolegium elektorów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa
w § 26 ust. 1 i 2 Statutu. Wzór zgody kandydata wraz z oświadczeniem stanowi Załącznik
nr 8 do niniejszej Uchwały.
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8.

Kandydat, po wyrażeniu zgody na kandydowanie, składa rektorowi oświadczenie
lustracyjne zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
tych dokumentów lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

9.

Zgodę wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 7 składa się przewodniczącemu
okręgowej komisji wyborczej.

10.

Rektor może upoważnić przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej do przyjęcia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 8. W przypadku upoważnienia przez rektora
przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej do przyjmowania oświadczeń, o których
mowa w ust. 8, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej w celu przyjęcia od
zgłoszonych kandydatów oświadczeń, o których mowa w ust. 7 i 8, zamyka pierwszą część
zebrania wyborczego i ogłasza godzinę rozpoczęcia części drugiej zebrania wyborczego
poświęconego wyborom elektorów. Druga część zebrania wyborczego odbywa się w tym
samym dniu i miejscu co pierwsza część zebrania.

11.

W przypadku braku upoważnienia przez rektora przewodniczącego okręgowej komisji
wyborczej do przyjmowania oświadczeń, o których mowa w ust. 8 przewodniczący
okręgowej komisji wyborczej zamyka pierwszą część zebrania i ogłasza termin i miejsce
drugiej części zebrania. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 składa się nie później niż
następnego dnia roboczego do godz. 13.00. Kandydaci na elektorów składają rektorowi
oświadczenia w Biurze Rektora, ul. Świerkowa 20 B pok. 306. Druga część zebrania
wyborczego odbywa się w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.

12.

Niezłożenie któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 7 i 8 powoduje utratę
statusu kandydata do kolegium elektorów.

13.

Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej sporządza w kolejności alfabetycznej listę
kandydatów na elektorów spełniających wymogi określone w Statucie do wyboru na
elektora. Kandydatów na elektorów umieszcza się na karcie do głosowania w porządku
alfabetycznym. Karty do głosowania sporządza okręgowa komisja wyborcza. Wzór karty
do głosowania stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

14.

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów, przy czym przez ważnie oddane głosy rozumie się głosy ważnie oddane
za i przeciw oraz wstrzymujące się. W przypadku, gdy warunek ten spełnia więcej osób niż
jest miejsc mandatowych wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej
głosów. Głos uznaje się za nieważny wtedy, gdy głosujący zaznaczył „za” przy większej
liczbie nazwisk niż jest miejsc do obsadzenia. Zaznaczenie przy danym kandydacie
jednocześnie „za” i przeciw” lub brak zaznaczenia oznacza wstrzymanie się od głosu.

15.

W przypadku niedokonania wyboru, odpowiednia komisja wyborcza zarządza ponowne
wybory nie później niż w terminie 14 od pierwszej daty wyborów.

16.

Jeżeli w drugim terminie nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, kolegium elektorów
Uniwersytetu ma zdolność do podjęcia działalności, gdy obsadzonych zostało nie mniej niż
80 mandatów.
§4
Wybory przedstawicieli do Senatu
1. W skład senatu wchodzą:
1) rektor jako jego przewodniczący,
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2) po 1 przedstawicielu z każdego instytutu i filii oraz po 2 przedstawicieli z każdego
wydziału z grupy profesorów i profesorów uczelni wybranych spośród zatrudnionych
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, stanowiących nie mniej niż 50%
składu senatu,
3) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, wybranych spośród
zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, stanowiący
nie mniej niż 20% składu senatu,
4) przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, stanowiący
nie mniej niż 20% składu senatu, z zastrzeżeniem ust. 3,
5) przedstawiciele
pracowników
Uniwersytetu
niebędących
nauczycielami
akademickimi, wybranych spośród osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy, stanowiący nie mniej niż 5% składu senatu.
2.

Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, przeprowadzane są
w okręgach. Podział na okręgi i liczbę mandatów dla poszczególnych grup pracowniczych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, ustala senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej,
z uwzględnieniem liczby pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego
rozpoczęcie kadencji senatu.

3.

Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala senat proporcjonalnie
do liczebności tych grup w Uniwersytecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rozpoczęcie kadencji senatu, z tym że studenci i doktoranci
są reprezentowani co najmniej przez 1 przedstawiciela każdej z tych grup.

4.

Tryb wyboru do senatu oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów
i doktorantów określają odpowiednio regulaminy samorządu studenckiego i samorządu
doktorantów. Kadencja przedstawicieli samorządu studenckiego i samorządu doktorantów
nie trwa dłużej niż kadencja senatu.

5.

Wybory przedstawicieli do senatu, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 23 i 5 Statutu,
przeprowadzane są na zebraniach poszczególnych grup pracowników w poszczególnych
okręgach.

6.

Zebranie wyborcze zwołane dla dokonania wyboru członków senatu jest ważne bez
względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

7.

Uczestnicy zebrania wybierają członków senatu ze swojego grona. Kandydata może
zgłosić każdy uczestnik zebrania. O zamknięciu listy kandydatów na senatorów decyduje
zebranie wyborcze w drodze uchwały. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

8.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do senatu wraz
z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ust. 1 i 2 Statutu. Wzór
zgody kandydata wraz z oświadczeniem stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały.

9.

Kandydat, po wyrażeniu zgody na kandydowanie, składa rektorowi oświadczenie,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944−1990 oraz treści
tych dokumentów, zwane „oświadczeniem lustracyjnym” lub informację, o której mowa
w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwaną „informacją lustracyjną”.

10.

Zgodę wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 8, składa się przewodniczącemu
okręgowej komisji wyborczej.
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11.

Rektor może upoważnić przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej do przyjęcia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 9. W przypadku upoważnienia przez rektora
przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej do przyjmowania oświadczeń, o których
mowa w ust. 9 przewodniczący okręgowej komisji wyborczej w celu przyjęcia oświadczeń
od zgłoszonych kandydatów, o których mowa w ust. 8 i 9, zamyka pierwszą część zebrania
wyborczego i ogłasza godzinę rozpoczęcia części drugiej zebrania wyborczego
poświęconego wyborom elektorów. Druga część zebrania wyborczego odbywa się w tym
samym dniu i miejscu co pierwsza część zebrania.

12.

W przypadku braku upoważnienia przez rektora przewodniczącego okręgowej komisji
wyborczej do przyjmowania oświadczeń, o których mowa w ust. 9 przewodniczący
okręgowej komisji wyborczej zamyka pierwszą część zebrania i ogłasza termin i miejsce
drugiej części zebrania. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 składa się nie później niż
następnego dnia roboczego do godz. 13.00. Kandydaci na elektorów składają rektorowi
oświadczenia w Biurze Rektora, ul. Świerkowa 20 B pok. 306. Druga część zebrania
wyborczego odbywa się w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 9.

13.

Niezłożenie któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 8 i 9 powoduje utratę
statusu kandydata do senatu.

14.

Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej sporządza w kolejności alfabetycznej listę
kandydatów na senatorów spełniających wymogi określone w Statucie do wyboru na
elektora. Kandydatów na senatorów umieszcza się na karcie do głosowania w porządku
alfabetycznym. Karty do głosowania sporządza okręgowa komisja wyborcza. Wzór karty
do głosowania stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

15.

Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów, przy czym przez ważnie oddane głosy rozumie się głosy ważne oddane
za i przeciw oraz głosy wstrzymujące się. W przypadku, gdy warunek ten spełnia więcej
osób niż jest miejsc mandatowych, wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno
najwięcej głosów. W sytuacji, gdy nie obsadzono wszystkich miejsc mandatowych
i co najmniej 2 osoby uzyskały w głosowaniu bezwzględną większość i jednakową liczbę
głosów przeprowadza się kolejne głosowanie na te osoby. Zdanie pierwsze stosuje się
odpowiednio. Głos uznaje się za nieważny wtedy, gdy głosujący zaznaczył „za” przy
większej liczbie nazwisk niż jest miejsc do obsadzenia. Zaznaczenie przy danym
kandydacie jednocześnie „za” i przeciw” lub brak zaznaczenia oznacza wstrzymanie się od
głosu.

16.

Wybory uzupełniające przedstawicieli do senatu przeprowadza się w przypadkach,
w których ich mandat wygaśnie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji.
Postanowienia § 37 i 38 ust. 1-14 Statutu i niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

17.

W przypadku niedokonania wyboru, odpowiednia komisja wyborcza zarządza ponowne
wybory nie później niż w terminie 14 od pierwszej daty wyborów w danym okręgu.
§5
Postanowienia końcowe
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

PROTOKÓŁ
Komisji Skrutacyjnej
z głosowania w celu wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
na zebraniu Kolegium Elektorów
zwołanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą
1. Data zebrania wyborczego: ………………………………………………………….
2. Liczba uprawnionych do głosowania: ……………………………………………….
3. Liczba obecnych: ……………………………………………………………………
4. Liczba oddanych głosów: ……………………………………………………………
5. Liczba głosów ważnie oddanych: ……………………………………………………
6. W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
Imię i nazwisko kandydata

liczba uzyskanych głosów

1) ............................................................... – ……..............................................
2) ............................................................... – ……..............................................
7. Komisja Skrutacyjna (imię i nazwisko, podpis):
1) .....................................................................................

.....................................................

2) .....................................................................................

.....................................................

3) .....................................................................................

.....................................................

4) .....................................................................................

.....................................................

5) .....................................................................................

.....................................................
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

PROTOKÓŁ
Komisji Skrutacyjnej
z głosowania w celu wyboru elektora/senatora*
na zebraniu w grupie…………………………………………………..
zwołanym przez Okręgową Komisję Wyborczą nr …….
w Okręgu nr ……….
1. Data zebrania wyborczego: ………………………………………………………….
2. Liczba uprawnionych do głosowania: ……………………………………………….
3. Liczba obecnych: ……………………………………………………………………
4. Liczba oddanych głosów: ……………………………………………………………
5. Liczba głosów ważnie oddanych: ……………………………………………………
6. W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
Imię i nazwisko kandydata

liczba uzyskanych głosów

1) ............................................................... – za …… przeciw ....... wstrzymał się ............
2) ............................................................... – za …… przeciw ....... wstrzymał się ............
3) ............................................................... – za …… przeciw ....... wstrzymał się ............
4) ............................................................... – za …… przeciw ....... wstrzymał się ............
5) ............................................................... – za …… przeciw ....... wstrzymał się ............
6) ............................................................... – za …… przeciw ....... wstrzymał się ............
7. Komisja Skrutacyjna (imię i nazwisko, podpis):
1) .....................................................................................

.....................................................

2) .....................................................................................

.....................................................

3) .....................................................................................

....................................................

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

PROTOKÓŁ
z wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024
na zebraniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku zwołanym przez
Uczelnianą Komisję Wyborczą
1. Data zebrania wyborczego: …………………………………………………………….
2. Sposób powiadomienia wyborców: ……………………………………………………
3. Liczba osób uprawnionych do głosowania: ……………………………………………
4. Liczba osób obecnych na zebraniu: ……………………………………………………
5. Liczba ważnie oddanych głosów .....................................................................................
6. Przewodniczący zebrania: ……………………………………………………………..
7. Komisja Skrutacyjna:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
8. Kandydaci i liczba uzyskanych przez nich głosów:
1) ...............................................................

– ……........................................

2)

– …….........................................

...............................................................

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
9. W wyniku głosowania na funkcję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 20202024 wybrany został .............................................................................................................
Przewodniczący
Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

PROTOKÓŁ
Okręgowej Komisji Wyborczej nr …….
z wyboru elektora/senatora*
w grupie…………………………………………………..
w Okręgu nr ……….
1. Data zebrania wyborczego: …………………………………………………………….
2. Sposób powiadomienia wyborców: ……………………………………………………
3. Liczba osób uprawnionych do głosowania: ……………………………………………
4. Liczba osób obecnych na zebraniu: ……………………………………………………
5. Liczba ważnie oddanych głosów ....................................................................................
6. Przewodniczący zebrania: ……………………………………………………………..
7. Komisja Skrutacyjna:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
8. Liczba wybieranych ……………………………………………………….……………
9. Kandydaci i liczba uzyskanych przez nich głosów:
1) ...............................................................

– za …… przeciw ....... wstrzymał się .......

2)

– za …… przeciw ....... wstrzymał się .......

...............................................................

3) ...............................................................

– za …… przeciw ....... wstrzymał się .......

4) ...............................................................

– za …… przeciw ....... wstrzymał się .......

5) ...............................................................

– za …… przeciw ....... wstrzymał się .......

10. W wyniku głosowania wybrano następującego/ych …………………………………… :
1) …………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………….
4) ………………………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………………………….
11. Komisja Wyborcza (imię i nazwisko, podpis)
1) ............................................................. …………………………………..
2) ............................................................. ..………………………………….
3) ............................................................. …………………………………...
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

Zgłoszenie
propozycji kandydata na Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
na kadencję 2020-2024
1. Imię/imiona i nazwisko proponowanego kandydata
.......................................................................................
(tytuł naukowy, stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko )

2. Oświadczenie proponowanego kandydata wyrażającego zgodę na niniejsze zgłoszenie:
Wyrażam zgodę na kandydowanie na Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 20202024 w trybie wyborczym, zgodnie z:
 ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz
 Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.
W przypadku wyboru zgadzam się objąć funkcję.
2) Oświadczam, że:
 spełniam wymogi dla objęcia funkcji rektora określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1 - 7
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu w
Białymstoku, to jest:
a) mam pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzystam z pełni praw publicznych,
c) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną,
e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z
2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie
współpracowałem/am z tymi organami,
f) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
g) posiadam stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 jestem zatrudniony w Uniwersytecie w Białymstoku jako podstawowym miejscu
pracy.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej
wymienionych okoliczności.
…………………………………………
(podpis kandydata)
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3. Grupa zgłaszająca (członkowie kolegium elektorów, członkowie Senatu, członek
rady uczelni, pracownicy Uniwersytetu):
…………………………..……………………..………………….. .
4. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej/osób zgłaszających:
Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka
organizacyjna

podpis

Wypełnia przyjmujący zgłoszenie:
Zgłoszenie wpłynęło dnia .................................

Stwierdzam, że niniejsze zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 22 Statutu Uniwersytetu
w Białymstoku
...................................................................
(podpis Przewodniczącego Rady Uczelni)
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.
(miejsce na umieszczenie pieczęci)

KARTA GŁOSOWANIA TAJNEGO
w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024
na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
w dniu ……………………………………

1. ....................................................................................................................................
(imię i nazwisko kandydata)

2. ......................................................................................................................................
(imię i nazwisko kandydata)

Objaśnienie:
Głosuje się przez skreślenie imienia i nazwiska kandydata, na którego nie oddajemy
głosu.
W przypadku skreślenia nazwisk wszystkich kandydatów lub pozostawienie karty bez
skreślenia oznacza głos ważny bez dokonania wyboru.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

(miejsce na umieszczenie pieczęci)

KARTA GŁOSOWANIA TAJNEGO
w sprawie wyboru Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024
na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
w dniu ……………………………………

...................................................................................................................................
(imię i nazwisko kandydata)
ZA
PRZECIW

Objaśnienie:
1. Głosuje się przez zaznaczenie właściwej opcji.
2. Zaznaczenie jednocześnie „za” i przeciw” lub brak zaznaczenia oznacza
wstrzymanie się od głosu.
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Załącznik nr 8
do Uchwały nr 2
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

Białystok, dnia……

.....................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
....................................................................
(tytuł/ stopień naukowy)
....................................................................
(jednostka organizacyjna)

Zgoda kandydata na kandydowanie do Kolegium Elektorów
Uniwersytetu w Białymstoku
Wyrażam zgodę na kandydowanie do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku na
kadencję 2020-2024 w trybie wyborczym , zgodnie z:
 ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz
 Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.
W przypadku wyboru zgadzam się objąć tę funkcję.
........................................................
(podpis kandydata)

Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata do Kolegium Elektorów
Uniwersytetu w Białymstoku
1. Oświadczam, że spełniam :
 wymogi do bycia członkiem Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku
określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1 – 5 i 7 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz
 § 26 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, to jest:

16

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzystam z pełni praw publicznych,
3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną,
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w
nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami,
6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
7) nie będę łączyć członkostwa w Kolegium Elektorów z pełnieniem funkcji organu
Uniwersytetu lub innej uczelni, członkostwem w organie innej uczelni, pełnieniem funkcji
kierowniczej w innej uczelni oraz zatrudnieniem w administracji publicznej.
2. Jestem zatrudniony(-a) w Uniwersytecie
a) jako podstawowym miejscu pracy jako nauczyciel akademicki*
b) w pełnym wymiarze czasu pracy jako pracownik niebędący nauczycielem,
akademickim*.
*niepotrzebne skreślić
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej
wymienionych okoliczności.

…………………………………………
(podpis kandydata)
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Załącznik nr 9
do Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.
(miejsce na umieszczenie pieczęci)

KARTA GŁOSOWANIA TAJNEGO
w sprawie wyboru elektorów/senatorów
na kadencję 2020-2024
w okręgu nr ............
w dniu ……………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

za

przeciw

* niepotrzebne skreślić
Objaśnienie:
Głos uznaje się za nieważny wtedy, gdy głosujący zaznaczył „za” przy większej liczbie
nazwisk niż jest miejsc do obsadzenia. Zaznaczenie przy danym kandydacie jednocześnie „za”
i przeciw” lub brak zaznaczenia oznacza wstrzymanie się od głosu.
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Załącznik nr 10
do Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9.01.2020 r.

Białystok, dnia……
.....................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
....................................................................
(tytuł/ stopień naukowy)
....................................................................
(jednostka organizacyjna)

Zgoda kandydata na kandydowanie do Senatu
Uniwersytetu w Białymstoku
Wyrażam zgodę na kandydowanie do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 20202024 w trybie wyborczym , zgodnie z:
 ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz
 Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.
W przypadku wyboru zgadzam się objąć tę funkcję.

........................................................
(podpis kandydata)

Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata do Senatu
Uniwersytetu w Białymstoku
1. Oświadczam, że spełniam :
 wymogi do bycia członkiem Senatu Uniwersytetu w Białymstoku określone w art. 20
ust. 1 pkt. 1 – 5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz
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§ 38 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, to jest:

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzystam z pełni praw publicznych,
3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną,
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w
organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie
pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami,
6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
7) nie będę łączyć członkostwa w Senacie z pełnieniem w innej uczelni: funkcji organu,
członkostwem w organie, pełnieniem funkcji kierowniczej w innej uczelni oraz
zatrudnieniem w administracji publicznej.
2. Jestem zatrudniony(-a) w Uniwersytecie
a) jako podstawowym miejscu pracy jako nauczyciel akademicki*
b) w pełnym wymiarze czasu pracy jako pracownik niebędący nauczycielem,
akademickim*.
*niepotrzebne skreślić
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej
wymienionych okoliczności.

…………………………………………
(podpis kandydata)
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