
  

  

1 
 

Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 21 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej UŁ z dnia 3.06.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR 16 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ 

z dnia 2.06.2020 r. 

 

w sprawie: zasad zgłaszania kandydatów i przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów 

UŁ oraz Senatu UŁ  

 

 

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 

 

1. Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ we wszystkich grupach 

społeczności akademickiej następuje najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r. włącznie, 

odpowiednio do wydziałowych komisji wyborczych, uczelnianej komisji wyborczej, 

komisji wyborczej samorządu studentów, komisji wyborczej samorządu doktorantów, 

zwanych dalej właściwą komisja wyborczą. 

2. Zgłoszenia należy przesyłać do właściwej komisji wyborczej na adres e-mail 

przewodniczącego oraz sekretarza. Właściwa komisja przesyła zgłoszenie do kandydata 

na jego służbowy imienny adres e-mail z prośbą o wyrażenie zgody na kandydowanie, w 

terminie wyznaczonym przez komisję. Kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. dołącza 

oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.  

3. W przypadku konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego, należy złożyć je w wersji 

tradycyjnej w siedzibie właściwej komisji wyborczej w terminie i godzinach określonych 

przez właściwą komisję wyborczą.  

4. Zgłoszenie kandydata oraz zgodę na kandydowanie należy przesłać z imiennego adresu e-

mail w domenie @uni.lodz.pl, domenie wydziałowej lub domenie dedykowanej 

studentom i doktorantom: @unilodz.eu. 

5. Szczegółowy terminarz zgłaszania kandydatów wraz z podaniem godziny oraz adresem e-

mail przewodniczącego i sekretarza właściwej komisji wyborczej, a także termin dyżuru 

członka właściwej komisji wyborczej w przypadku konieczności odebrania oświadczenia 

lustracyjnego określa właściwa komisja wyborcza. 
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6. W terminarzu, o którym mowa w ust. 5, należy zapewnić minimum 48 godzin na zgłaszanie 

kandydatów i wyrażenie zgody na kandydowanie. 

7. Szczegółowy terminarz zgłaszania kandydatów, o którym mowa w ust. 5, właściwa 

komisja wyborcza przesyła do wszystkich osób uprawnionych do głosowania na co 

najmniej 48 godzin przed zakończeniem terminu zgłaszania kandydatów. 

8. Formularze zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

kandydowanie oraz oświadczenia lustracyjne stanowią załączniki do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

1. Do Kolegium Elektorów oraz do Senatu może kandydować osoba spełniająca poniższe 

warunki: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  

4) nie była karana karą dyscyplinarną;  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu odrębnych przepisów, nie pełniła w nich służby 

ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

2. Tryb powołania do kolegium elektorów w grupie studentów i doktorantów oraz czas trwania 

ich członkostwa w kolegium elektorów określają odpowiednio regulamin samorządu 

studentów oraz regulamin samorządu doktorantów.  

 

§ 3 

 

1. Wybory przeprowadzają: 

1) wydziałowe komisje wyborcze w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziałach; 

2) podkomisja uczelnianej komisji wyborczej w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w jednostkach niebędących wydziałem oraz w grupie pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi; 

3) samorząd studentów i samorząd doktorantów w grupie studentów i doktorantów. 

2. Wybory do Kolegium Elektorów oraz do Senatu przeprowadzone zostaną  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:  

- dla pracowników UŁ: poprzez Platformę Głosuj24.pl; 
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- dla studentów i doktorantów: poprzez moduł wyborów systemu USOS UŁ. 

3. Ze względów technicznych i organizacyjnych termin wyborów dla wszystkich grup 

społeczności akademickiej określa Uczelniana Komisja Wyborcza:  

1) 16 czerwca br. – wybory do kolegium elektorów i do senatu w grupie nauczycieli 

akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami; 

2) 17-18 czerwca br. – wybory w grupie studentów i doktorantów. 

4. Szczegółowy terminarz z podaniem godzin dla poszczególnych grup społeczności 

akademickiej zostanie podany przez UKW w kolejnej uchwale. 

5. Informacji i pomocy w kwestiach technicznych związanych z przeprowadzeniem wyborów 

udziela: 

1) dla pracowników – Zespół techniczny wspierający organizację wyborów:  

- dla komisji wyborczych: numer telefonu 42 635 41 92 lub 42 635 41 75 oraz adres 

e-mail wybory2020@uni.lodz.pl 

- dla wszystkich uprawnionych do głosowania adres e-mail: wybory2020@uni.lodz.pl 

2) dla studentów i doktorantów – Centrum Informatyki UŁ:  

- dla komisji wyborczych: numer telefonu 42 635 59 88 oraz adres e-mail 

ci@uni.lodz.pl  

- dla wszystkich uprawnionych do głosowania adres e-mail: helpdesk@uni.lodz.pl 

 

§ 4 

1. Do zadań właściwej komisji wyborczej w celu przygotowania wyborów do kolegium 

elektorów i do senatu należy: 

1) weryfikacja i akceptacja listy osób uprawnionych do głosowania; 

2) przygotowanie listy kandydatów w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów  

wraz z poddaniem stanowiska i stopnia lub tytułu naukowego; 

3) określenie maksymalnej liczby kandydatów, którzy mają być wybrani  

w poszczególnych grupach pracowników oraz studentów i doktorantów; 

4) przekazanie powyższych list do odpowiedniej jednostki lub zespołu wspierającego 

technicznie organizację wyborów, wymienionych w § 3 ust. 5, do 12 czerwca br. na 

odpowiedni adres e-mail. 

 

2. Do zadań odpowiedniej jednostki lub zespołu wspierającego technicznie organizację 

wyborów należy: 

1) przesłanie e-maila do wszystkich osób uprawnionych do głosowania z informacją  

o terminie wyborów i instrukcją głosowania najpóźniej 24 godziny przed terminem 

mailto:wybory2020@uni.lodz.pl
mailto:wybory2020@uni.lodz.pl
mailto:ci@uni.lodz.pl
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rozpoczęcia wyborów.  W przypadku pracowników link do platformy zostanie 

przesłany w osobnym mailu bezpośrednio z platformy Głosuj24.pl;  

2) wprowadzenie nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej z podziałem na 

poszczególne grupy; 

3) ustawienie limitu osób na które wyborca może oddać głos; 

4) ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 

5) przesłanie, po zakończeniu głosowania, do przewodniczącego i sekretarza właściwej 

komisji wyborczej wygenerowanego z systemu do głosowania formularza z wynikami 

głosowania. 

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnych tur wyborczych odbędą się one w 

następujących terminach: 

1) II tura - 19 czerwca w godzinach 8.30-12.00 

2) III tura - 22 czerwca w godzinach 8.30-11.00 

 

4. O konieczności przeprowadzenia II lub III tury wyborów właściwa komisja wyborcza 

powiadamia niezwłocznie odpowiednią jednostkę lub zespół wspierający technicznie 

organizację wyborów i przesyła listę kandydatów, którzy przeszli do kolejnej tury w 

kolejności alfabetycznej.  

5. Po każdej turze wyborów do kolegium elektorów oraz senatu przewodniczący właściwej 

komisji wyborczej niezwłocznie przesyła wyniki wyborów wraz z protokołem 

potwierdzającym przeprowadzenie wyborów z podaniem terminu głosowania i listą 

wybranych osób oraz ich służbowymi, imiennymi adresami e-mail oraz numerami 

telefonów komórkowych na adresy e-mail przewodniczącej i sekretarza UKW. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ 

 

dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ 

   


