
UCHWAŁA Nr 2/DO/2012 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 24 stycznia 2012 r. 

 

 w sprawie trybu powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016 

 Na podstawie § 90 ust. 1, 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(uchwała Nr 33 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r.  

w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Biuletyn Prawny 

UMK Nr 4, poz. 71 z późn. zm.) 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

uchwala, co następuje 

 

I. Tryb wyboru przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych 

 

§ 1 

1. Profesorowie i doktorzy habilitowani wydziału wybierają spośród siebie trzech 

przedstawicieli do składu Wydziałowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „komisją”. 

2. Uprawnionym do głosowania jest profesor lub doktor habilitowany, który w dniu głosowania 

jest zatrudniony na wydziale jako podstawowym miejscu pracy. 

3. Przedstawicielem może być wybrany tylko profesor lub doktor habilitowany, który w dniu 

głosowania nie osiągnął wieku emerytalnego i jest zatrudniony na wydziale jako 

podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Nie można łączyć mandatów przedstawiciela w Wydziałowej Komisji Wyborczej 

i Komisji Wyborczej Uniwersytetu. 

 

§ 2 

1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 1 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym na zebraniu zwołanym przez dziekana, któremu przewodniczy osoba 

wybrana przez zebranych. 

2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania, określonych w § 1 ust. 2. 

3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie 

jest ważne niezależnie od liczby uczestników. 
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§ 3 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi 

określone w § 1 ust. 3. 

2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględną większość głosów). 

3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory osób wymienionych w § 1 na 

zebraniu  zwołanym w innym terminie. 

4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę 

głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe 

głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu 

zwołanym w innym terminie. 

5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania 

wyborczego. Załącznikiem do tego protokołu jest protokół komisji skrutacyjnej.  

 

§ 4 

1. Wyboru przedstawiciela profesorów i doktorów habilitowanych do składu komisji na nową 

kadencję należy dokonać do dnia 24 stycznia 2012 r. 

2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie dziekana o wybraniu 

przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych. 

 

II. Tryb wyboru przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich 

 

§ 5 

1. Nauczyciele akademiccy, nie będący profesorami ani doktorami habilitowanymi, zwani dalej 

„nauczycielami akademickimi”, wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do składu 

komisji. 

2. Uprawnionym do głosowania jest nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest 

zatrudniony na wydziale jako podstawowym miejscu pracy.  

3. Przedstawicielem może być wybrany tylko nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania 

nie osiągnął wieku emerytalnego i jest zatrudniony na wydziale jako podstawowym miejscu 

pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Nie można łączyć mandatu przedstawiciela w Wydziałowej Komisji Wyborczej i Komisji 

Wyborczej Uniwersytetu. 

 

§ 6 

1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 5 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym na wydziałowym zebraniu nauczycieli akademickich zwołanym przez 

dziekana, któremu przewodniczy osoba przez niego upoważniona. 

2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania, określonych w § 5 ust. 2. 
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3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie 

jest ważne niezależnie od liczby uczestników. 

 

§ 7 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi 

określone w § 5 ust. 3. 

2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględną większość głosów). 

3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub 

zwołanym w innym terminie. 

4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę 

głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe 

głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu 

zwołanym w innym terminie. 

5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania 

wyborczego. Załącznikiem do tego protokołu jest protokół komisji skrutacyjnej. 

 

§ 8 

1. Wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich do składu komisji na nową kadencje 

należy dokonać do dnia 24 stycznia 2012 r. 

2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie dziekana o wybraniu 

przedstawiciela nauczycieli akademickich. 

 

III. Tryb wyboru przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich 

 

§ 9 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich, zwani dalej „doktorantami” wybierają spośród siebie 

jednego przedstawiciela do składu komisji. 

2. Uprawnionym do głosowania jest doktorant, który w dniu głosowania jest uczestnikiem 

studiów doktoranckich na Wydziale. 

3. Nie można łączyć mandatu przedstawiciela w Wydziałowej Komisji Wyborczej i Komisji 

Wyborczej Uniwersytetu. 

§ 10 

1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 9 następuje w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym na wydziałowym zebraniu doktorantów zwołanym przez dziekana 

(prodziekana), któremu przewodniczy osoba przez niego upoważniona. 

2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania określonych w § 9 ust. 2. 

3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie ma quorum, w drugim terminie zebranie jest ważne 

niezależnie od liczby uczestników. 
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§ 11 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby doktorantów spełniających wymogi 

określone w § 9 ust. 2. 

2. Kandydat został wybrany, jeżeli uzyskał największą liczbę głosów stanowiącą więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów  (bezwzględną większość głosów). 

3. Jeżeli w wyniku głosowania kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, 

przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub zebraniu zwołanym w innym 

terminie; ustęp 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje jego przewodniczący. 

Załącznikiem do protokołu z zebrania jest protokół komisji skrutacyjnej podpisany przez jej 

przewodniczącego.  

 

§ 12 

1. Wyboru przedstawiciela doktorantów do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 

24 stycznia 2012 r. 

2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie dziekana o wybraniu 

przedstawiciela doktorantów, o których mowa w ust. 1. 

 

IV. Tryb wyboru przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

§ 13 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zwani dalej „pracownikami”, wybierają 

spośród siebie jednego przedstawiciela do składu komisji. 

2. Uprawnionym do głosowania i wybranym do składu komisji może być pracownik, który  

w dniu głosowania jest zatrudniony na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Nie można łączyć mandatu przedstawiciela w Wydziałowej Komisji Wyborczej i Komisji 

Wyborczej Uniwersytetu. 

 

§ 14 

1. Wybór przedstawiciela, o którym mowa w § 13 ust. 1, następuje w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym na wydziałowym zebraniu zwołanym przez dziekana, któremu 

przewodniczy osoba przez niego upoważniona. 

2. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do 

głosowania, określonych w § 13 ust. 2. 

3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie 

jest ważne niezależnie od liczby uczestników. 
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§ 15 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi 

określone w § 13 ust. 3. 

2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględną większość głosów). 

3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub 

zwołanym w innym terminie. 

4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę 

głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe 

głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu 

zwołanym w innym terminie. 

5. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania 

wyborczego. 

 

§ 16 

1. Wyboru przedstawiciela pracownika do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 

dnia 24 stycznia 2012 r. 

2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie zawiadamia pisemnie dziekana o wybraniu 

przedstawiciela pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

V. Tryb wyboru przedstawiciela studentów 

 

§ 17 

1. Jeden przedstawiciel do składu komisji jest wybierany przez wydziałowy organ kolegialny 

samorządu studenckiego, zwany dalej „organem samorządu”, w głosowaniu tajnym. 

2. Posiedzenie organu samorządu jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jego 

członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy samorządu przewidują większe 

quorum dla ważności jego posiedzenia. 

3. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, w drugim terminie zebranie 

jest ważne niezależnie od liczby uczestników. 

 

§ 18 

1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów; organ samorządu może 

uchwalić ograniczenie liczby kandydatów. 

2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów (bezwzględną większość głosów). 

3. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory na tym samym zebraniu lub 

zwołanym w innym terminie. 
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4. Jeżeli w wyniku głosowania co najmniej dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę 

głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych kandydatów; gdy dodatkowe 

głosowania nie przyniosły rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne wybory na zebraniu 

zwołanym w innym terminie. 

5. Nie można łączyć mandatu przedstawiciela w Wydziałowej Komisji Wyborczej i Komisji 

Wyborczej Uniwersytetu. 

6. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzeniu 

organu samorządu. 

 

 

§ 19 

1. Wyboru przedstawiciela studentów do składu komisji na nową kadencję należy dokonać do 

24 stycznia 2012 r.; jego mandat trwa jeden rok. 

2. Przewodniczący organu samorządu studenckiego zawiadamia pisemnie dziekana 

o wybraniu przedstawiciela studentów. 

 

VI. Tryb powoływania komisji   

I  DOKONYWANIA  ZMIAN  W  JEJ  SKŁADZIE  W  TOKU  KADENCJI 

 

§ 20 

1. Rada Wydziału powołuje komisję składającą się z przedstawicieli wybranych przez 

poszczególne grupy pracowników oraz studentów, zgodnie z zasadami zawartymi w 

niniejszej uchwale. 

2. Powoływanie komisji następuje bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, 

które przeprowadza się na jedną listę obejmującą nazwiska wszystkich wyłonionych 

przedstawicieli. 

3. W przypadku, gdy jeden lub więcej przedstawicieli nie uzyska wymaganej bezwzględnej 

większości głosów, Rada Wydziału podejmuje decyzję o dalszym trybie postępowania. 

4. Pisemną informację o powołaniu, składzie komisji i wyborze przewodniczącego -  dziekan 

przekazuje przewodniczącemu Komisji Wyborczej Uniwersytetu do dnia  

13 lutego 2012 r. 

 

§ 21 

1. Skład komisji uzupełnia się, jeżeli do zakończenia kadencji przedstawiciela, którego mandat 

wygasł albo który został odwołany, pozostało więcej niż 6 miesięcy. W innym wypadku 

komisja działa z pełnym skutkiem prawnym w zmniejszonym składzie. 

2. Do uzupełnienia składu komisji w toku kadencji mają odpowiednie zastosowanie przepisy 

niniejszej uchwały dotyczące trybu wyłaniania i powoływania przedstawicieli do składu 

komisji. 
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§ 22 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2012 r. 

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

           prof. dr hab. Andrzej Sokala 

                 Dziekan 


