
UCHWAŁA NR 8 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 

w sprawie: określenia sposobu zorganizowania i zasad przeprowadzenia wyborów do 

kolegium elektorów UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

jednostkach niewchodzących w skład wydziałów  

 

 

 

Na podstawie § 117 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 

maja 2019 r. (ze zm.) Uczelniana Komisja Wyborcza UŁ postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wybory do kolegium elektorów UŁ w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

jednostkach niewchodzących w skład wydziałów przeprowadza podkomisja 

Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ. 

 

§ 2 

 

Prawo do zgłaszania kandydatów i wyboru elektorów w grupie, o której mowa w § 1, 

mają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach Uniwersytetu Łódzkiego 

niewchodzących w skład wydziałów.  

 

§ 3 

 

Lista zgłoszonych kandydatów na elektorów oraz liczba przyznanych mandatów w 

grupie, o której mowa w § 1, zostanie podana do wiadomości wyborców uchwałą 

Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w późniejszym terminie. 

 

§ 4 

 

Wybory do kolegium elektorów w grupie, o której mowa w § 1, zostaną zorganizowane 

poprzez umieszczenie, w określonym miejscu i na określony czas, urny, do której 

będą wrzucane karty do głosowania. 

 

§ 5 

 

Wybory do kolegium elektorów UŁ w grupie, o której mowa w § 1, odbędą się w dniu 

10 marca 2020 r. w Sali Senatu UŁ, ul. Narutowicza 68, w godz. 8.00-14.30.  

 

§  6 

 

Ustala się następujące zasady głosowania: 

1) wyborca musi posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub 

paszport); 

2) wyborca otrzymuje kartę do głosowania do kolegium elektorów UŁ; 



3) głosowanie jest tajne i polega na postawieniu znaku „X” w obrębie kratki, z lewej 

strony nazwiska kandydata (kandydatów), na którego (których) wyborca oddaje swój 

głos; 

4) głos jest ważny, jeżeli został oddany na kandydatów, których liczba jest równa lub 

mniejsza od liczby ustalonych mandatów elektorów w grupie, o  której mowa w § 1; 

5) głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie wyborczej innej niż urzędowa, 

karta została uszkodzona lub jeżeli głos oddano na większą liczbę kandydatów aniżeli 

liczba ustalonych mandatów elektorów w grupie, o  której mowa w §1; 

6) wybranymi zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, 

większą niż  połowa ważnie oddanych głosów; 

7) jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało w głosowaniu tę samą liczbę głosów, 

przekraczającą połowę ważnie oddanych głosów i w ten sposób wybrano większą 

liczbę kandydatów od ustalonej liczby mandatów elektorów w grupie, o której mowa w 

§ 1, przeprowadza się ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów, aż do 

wyłonienia liczby wybranych kandydatów zgodnej z liczbą mandatów elektorów w tej 

grupie;  

8) jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów albo wybrano 

liczbę kandydatów mniejszą od liczby mandatów elektorów w grupie, o której mowa w 

§ 1, przeprowadza się ponowne głosowanie. Na karcie wyborczej umieszcza się 

nazwiska tych kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę 

głosów (z wyłączeniem kandydatów, którzy zostali już wybrani), przy czym liczba 

kandydatów jest większa o jeden niż liczba miejsc do obsadzenia. W wyniku 

głosowania wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów – do obsadzenia wymaganej liczby miejsc. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        

     

                                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                                   Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ 

 

 

                                                                                              dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ 

          

 

  


