REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM
§ 1.
Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów
kolegialnych i jednoosobowych Uczelni.
§ 2.
1.

Wybory do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni przeprowadza się
podczas:
1) zebrań wyborczych pracowników i studentów w tym doktorantów
w poszczególnych okręgach wyborczych,
2) ogólnego zebrania kolegium elektorów,
3) zebrań wyborczych rad wydziałów.

2.

Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości w takim
terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w
wyborach.
§ 3.

W celu wyboru elektorów okręgi wyborcze tworzone są przez:
1) wydziałowe komisje wyborcze – dla pracowników naukowodydaktycznych
i studentów, w tym doktorantów,
2) Uczelnianą Komisję Wyborczą – dla pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.
§ 4.
1.

Czynne prawo wyborcze przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy,
2) pracownikom niebędącym nauczycielami, zatrudnionym w Uczelni w
pełnym wymiarze czasu pracy,
3) studentom i doktorantom.

2.

Bierne prawo wyborcze przysługuje :
1) nauczycielom
akademickim,
zatrudnionym
w
Uczelni
jako
podstawowym miejscu pracy, którzy nie osiągnęli w dniu wyborów
wieku emerytalnego i jednocześnie nie skorzystali uprzednio z prawa
do przejścia na emeryturę, a w przypadku osób posiadających tytuł
naukowy profesora do końca roku akademickiego, w którym ukończą
one 70 rok życia, pod warunkiem, że nie skorzystały one uprzednio z
prawa przejścia na emeryturę,
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym

w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom i
doktorantom z wyjątkiem osób:
a) prawomocnie skazanych wyrokiem sądu,
b) prawomocnie ukaranych dyscyplinarnie,
c) studentów ukaranych dyscyplinarnie przez sąd koleżeński
Samorządu Studentów,
d) doktorantów ukaranych dyscyplinarnie przez sąd koleżeński
Samorządu Doktorantów.
3.

Jeżeli w zebraniu wybierającym delegatów, elektorów lub przedstawicieli do
organów kolegialnych Uczelni uczestniczy mniej niż połowa uprawnionych do
głosowania, drugi termin zebrania może się odbyć tego samego dnia; w
drugim terminie takie quorum nie jest wymagane.

4.

Każdemu z wyborców przysługuje prawo do zgłaszania kandydatów.

1. Zebranie wyborcze stanowi o zamknięciu listy kandydatów, zasada ta nie
dotyczy wyboru Rektora (§10 ust. 2) i dziekanów (§12 ust. 3).
2. Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie w formie oświadczenia ustnego
na zebraniu wyborczym lub oświadczenia pisemnego w razie uzasadnionej
nieobecności.
3. Głosowanie powinno być poprzedzone prezentacją kandydata; wszystkim
uczestnikom zebrania przysługuje prawo zadawania pytań kandydatowi.
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się na oznakowanej karcie do głosowania w
alfabetycznej kolejności, chyba że uprawnieni uczestnicy zebrania postanowią
inaczej.
5. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne.
6. Głosować można tylko osobiście.
7. Wybór następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
8. W wyborach do organów jednoosobowych, gdy w głosowaniu kandydaci nie
uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się drugą
turę głosowania, w której biorą udział dwaj kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów w pierwszej turze.
9. W wyborach do organów kolegialnych w drugiej turze głosowania bierze udział
liczba kandydatów równa liczbie pozostałych mandatów do obsadzenia plus
jeden, według kolejności liczby uzyskanych głosów w pierwszej turze
głosowania.
10. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyskało tę samą liczbę głosów, wystarczającą dla
uzyskania mandatu, lecz liczba mandatów jest mniejsza, zarządza się
ponowne głosowanie na kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

§ 5.
1.

Zebrania wyborcze dla nauczycieli akademickich i studentów w tym
doktorantów
w poszczególnych okręgach zwołują wydziałowe komisje wyborcze.

2.

Zebranie
wyborcze
dla
pracowników
niebędących
akademickimi zwołuje Uczelniana Komisja Wyborcza.

3.

Uczelniana Komisja Wyborcza czuwa nad prawidłową organizacją
przebiegiem wyborów.

4.

Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga wątpliwości występujące podczas
przeprowadzania wyborów oraz rozpatruje skargi dotyczące pracy
wydziałowych komisji wyborczych.

5.

Komisjom wyborczym niższego szczebla przysługuje prawo odwołania od
decyzji Uczelnianej Komisji Wyborczej do Senatu.

nauczycielami
i

§ 6.
1.

Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów na szczeblu uczelnianym w
całości lub w części zgłosić może Rektor, Uczelniana Komisja Wyborcza,
wydziałowa komisja wyborcza, 10% senatorów, 10% wyborców uprawnionych
do tego głosowania, którego wynik jest kwestionowany.

2.

W sprawie unieważnienia wyborów Rektora i prorektorów orzeka Kolegium
Elektorów najpóźniej w ciągu czterech dni od chwili jego otrzymania.

3.

W sprawie unieważnienia wyborów dziekana i prodziekanów orzeka
nowowybrana rada wydziału najpóźniej w ciągu czterech dni od chwili
otrzymania wniosku.

4.

W sprawie unieważnienia wyborów do Senatu przedstawicieli poszczególnych
grup pracowniczych orzeka nowowybrany Senat na swym najbliższym
posiedzeniu.

5.

W sprawie unieważnienia wyborów do rady wydziału przedstawicieli
poszczególnych grup pracowniczych orzeka nowowybrana rada wydziału na
swym najbliższym posiedzeniu.

6.

Wniosek o unieważnienie wyborów do Kolegium Elektorów rozstrzyga
Uczelniana Komisja Wyborcza najpóźniej w ciągu czterech dni od chwili jego
otrzymania.

7.

Wydziałowym komisjom wyborczym przysługuje prawo odwołania od decyzji
Uczelnianej Komisji Wyborczej do Senatu.
§ 7.

1.

Każde zebranie wyborcze wybiera w głosowaniu jawnym protokólantów,
komisję mandatową i komisję skrutacyjną.

2.

Zebraniu wyborczemu przewodniczy
odpowiedniego szczebla.

3.

Zebrania wyborcze są protokołowane – oryginał protokółu jest przekazywany
niezwłocznie do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

4.

Protokoły z wynikami poszczególnych tur głosowania, podpisane przez
członków komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania zamykane są w
oddzielnych, zapieczętowanych kopertach i przechowywane przez
odpowiednie komisje wyborcze do końca ich kadencji.

przedstawiciel

komisji

wyborczej

§ 8.
1.

Kolegium Elektorów tworzą elektorzy
poszczególnych okręgach wyborczych.

wybrani

na

zebraniach

w

2.

Liczbę elektorów ustala się na 200 osób.

3.

W skład Kolegium Elektorów wchodzą:
1) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego – 57% składu Kolegium
Elektorów,
2) pozostali nauczyciele akademiccy – 20% składu Kolegium Elektorów,
3) studenci i doktoranci – 20% składu Kolegium Elektorów,
4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 3% składu
Kolegium Elektorów.

4.

Rozdział mandatów do Kolegium Elektorów dla poszczególnych wydziałów
i administracji Uczelni ustala się proporcjonalnie do liczby pracowników
i studentów oraz doktorantów w poszczególnych grupach wyborczych;
szczegółowego rozdziału mandatów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza.

5.

Wyboru elektorów dokonuje się osobno w grupie nauczycieli akademickich
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego
oraz osobno w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

6.

Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do Kolegium Elektorów mają
charakter pośredni i przeprowadzane są według następujących zasad:
1) elektorzy wybierani są na ogólnym zebraniu delegatów studentów
i doktorantów;
2) delegaci studentów wybierani są w grupach dziekańskich w proporcji
jeden delegat z grupy;
3) delegaci doktorantów wybierani są na oddzielnych zebraniach
wyborczych
w poszczególnych wydziałach w proporcji 1 delegat na 20 doktorantów.

7.

Wybory
przedstawicieli
pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi do Kolegium Elektorów mają charakter pośredni i
przeprowadzane są według następujących zasad:
1) elektorzy wybierani są na ogólnym zebraniu delegatów w/w
pracowników
z poszczególnych okręgów,
2) delegaci wybierani są na ogólnym zebraniu pracowników w proporcji –
jeden delegat na piętnastu pracowników, przy czym rozpoczętą
piętnastkę uważa się za pełną.

8.

Uczelniana Komisja Wyborcza powinna:
1) zapewnić proporcjonalną liczbę mandatów do Kolegium Elektorów dla
pracowników i studentów (w tym doktorantów) poszczególnych
wydziałów
i oddziałów,
2) w podziale mandatów do rad wydziałów w grupach nauczycieli
akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi oraz
studentów, uwzględnić reprezentacje oddziałów zaproponowaną przez
wydziałowe komisje wyborcze.

§ 9.
Wybory przedstawicieli do Senatu:
1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego dokonywane są na zebraniach
wyborczych zwołanych przez wydziałowe komisje wyborcze,
2) pozostałych nauczycieli akademickich dokonywane są przez wszystkich
pracowników tej grupy, na tych samych zebraniach wyborczych, na
których przeprowadza się wybory elektorów,
3) studentów i doktorantów dokonywane są na ogólnym zebraniu
delegatów studentów i doktorantów,
4) kandydaci, którzy w wyborach nie uzyskali mandatu członka Senatu,
tworzą listę rezerwową, umożliwiającą uzupełnienie składu Senatu w
przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wybranej,
5) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonywane są
na ogólnym zebraniu delegatów tej grupy pracowników.
§ 10.
1.

Wybory Rektora przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.

2.

Kandydatów na stanowisko Rektora należy zgłaszać do Uczelnianej Komisji
Wyborczej nie później niż na 7 dni przed zebraniem wyborczym; zgłoszeni
kandydaci na stanowisko Rektora składają w Uczelnianej Komisji Wyborczej
pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie
stanowiska.

3.

Kandydaci na stanowisko Rektora są zobowiązani do przedstawienia na
zebraniu wyborczym przebiegu swojej pracy zawodowej i społecznej oraz
programu działania po objęciu funkcji.
§ 11.

1.

Wybory prorektorów przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.

2.

Wybór każdego prorektora odbywa się osobno, przy zachowaniu zasad
wymienionych w § 10 ust. 3.

3.

Kandydatury na stanowisko Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
wymagają aprobaty większości przedstawicieli studentów i doktorantów
wchodzących w skład kolegium elektorów.

4.

Wybory Kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego przeprowadza
Uczelniana Komisja Wyborcza wraz z wyborami prorektorów, na zasadach
określonych w §10.

5.

Kandydatury na Prorektorów zgłasza Rektor–elekt do Uczelnianej Komisji
Wyborczej, nie później niż na 7 dni przed zebraniem wyborczym.

6.

Kandydatury na kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz jego
zastępcę może zgłosić każdy pracownik Uczelni do Uczelnianej Komisji
Wyborczej nie później niż 7 dni przed zebraniem wyborczym.
§ 12.

1.

Wybory dziekanów przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze.

2.

Dziekana wybiera rada wydziału.

3.

Do wyboru dziekana stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2 i 3.
§ 13.

1.

Wybory prodziekanów przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze.

2.

Prodziekani są wybierani na wniosek dziekana na zebraniach wyborczych rad
wydziałów.

3.

Wybór każdego prodziekana odbywa się osobno, przy zachowaniu zasad
wymienionych w § 10 ust. 3.

4.

Kandydatury na stanowisko prodziekanów ds. studenckich lub ds.
doktoranckich wymagają aprobaty odpowiednio większości przedstawicieli
studentów i doktorantów, wchodzących w skład danej rady wydziału.
§ 14.

1.

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących profesorami
i doktorami habilitowanymi do rady wydziału odbywają się na tym samym
zebraniu wyborczym, na którym przeprowadza się wybory elektorów oraz
przedstawicieli tej grupy do Senatu.

2.

Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do rady wydziału odbywają
się na ogólnym zebraniu delegatów studentów i doktorantów, tylko przez
delegatów
z danego wydziału. Kandydaci, którzy w wyborach nie uzyskali mandatu
członka rady wydziału tworzą listę rezerwową, umożliwiającą uzupełnienie
składu rady wydziału w przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wybranej.
Wybory
przedstawicieli
pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi, do rady wydziału odbywają się na ogólnym zebraniu delegatów
tej grupy pracowników, przez delegatów z poszczególnych wydziałów.

