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Uchwała nr 2 

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Pedagogicznego UW 

z dnia 24 stycznia 2020 roku 

w sprawie przyjętego na Wydziale Pedagogicznym trybu wyboru przedstawicieli do Kolegium 

Elektorów UW, przedstawicieli do rady wydziału oraz przedstawicieli do kolegium elektorów 

wydziału. 

 

Na podstawie delegacji zawartej  w uchwale nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019r.1 przyjęto następujący tryb wyboru. 

§ 1 

Wybory przeprowadza się w wyborach bezpośrednich na zwołanych w tym celu zebraniach 

wyborczych. Głosować można tylko osobiście. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

§ 2 

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia pracowników zatrudnionych na wydziale o terminie, 

miejscu i celu zebrania wyborczego łącznie na każdy z niżej wymienionych sposobów; 

1. poprzez wysłanie do pracowników wydziału informacji drogą elektroniczną na adres 

służbowy 

2. wywieszenie informacji w budynku wydziału w miejscach zwyczajowo przyjętych do 

wywieszania ogłoszeń 

3. zamieszczenie informacji na stronie internetowej wydziału  

 

§ 3 

Wydziałowa Komisja Wyborcza, ustalając w porozumieniu z Dziekanem terminy zebrań wyborczych, 

bierze pod uwagę termin umożliwiający zarazem udział w wyborach jak największej liczby wyborców 

z danej grupy społeczności akademickiej i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych wyborów na 

jednym zebraniu. 

 

§ 4 

Elektorzy wybierani są oddzielnie przez każdą z grup społeczności akademickiej, o której mowa w §2 

Statutu Uniwersytetu Warszawskiego2, na zwołanym w tym celu przez Wydziałową Komisję 

Wyborczą zebraniu wyborczym. 

 

§5 

1. Ważność czynności wyborczych przeprowadzanych przez zebranie wyborcze jest uzależniona 

od udziału w głosowaniu określonej liczby  uprawnionych do głosowania. W przypadku 
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niemożności spełnienia warunku wyrażonego w zdaniu pierwszym kolejny termin zebrania 

wyborczego przypada tego samego dnia i w tym samym miejscu 30 minut później.   

2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej lub inny 

członek komisji wyborczej, będący nauczycielem akademickim, wskazany przez 

przewodniczącego.  

3. Przewodniczący zebrania wyborczego przeprowadza wybory komisji skrutacyjnej oraz 

wyznacza protokolanta. 

 

§6 

a. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje każdemu członkowi danej grupy 

społeczności akademickiej na wydziale. 

b. Zgodę na kandydowanie wyraża się w formie oświadczenia pisemnego złożonego na 

odpowiednim formularzu i przekazanego przewodniczącemu zebrania. 

c. Każdy kandydat, który wyraził zgodę powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu 

wymogów biernego prawa wyborczego. 

d. Zebranie wyborcze rozstrzyga w drodze uchwały o zamknięciu listy kandydatów. Podjęcie 

uchwały odbywa sie w trybie jawnym, w tym również przez aklamację.  

e. Osoby, które wyrażą zgodę na kandydowanie, nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej. 

 

§ 7 

Wybory przeprowadza sie w głosowaniu tajnym poprzez wrzucenie pobranej za pokwitowaniem 

Karty do Głosowania sporządzonej według wzoru zatwierdzonego przez UKW. Karta jest opatrzona 

pieczęcią Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

§ 8 

a. Na karcie do głosowania umieszcza się jedynie nazwiska i imiona kandydatów w kolejności 

alfabetycznej w brzmieniu w jakim zostały zgłoszone na zebraniu wyborczym, 

przyporządkowując z lewej strony przy nazwisku każdej zgłoszonej osoby liczbę porządkową.   

b. Głosujący dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku "x" w kratce z lewej strony przy 

nazwisku każdego kandydata, na którego oddaje głos. Łączna liczba wskazanych kandydatów 

nie może być większa niż liczba ustalonych mandatów.  

c. Kartę do głosowania, na której głosujący wybrał więcej kandydatów niż liczba przyznanych 

mandatów, uznaje sie za głos nieważny. Poczynienie na karcie innych dopisków nie pociąga 

za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.  

d. Karta do głosowania całkowicie przedarta jest nieważna. 

 

§ 9 

Przewodniczący zebrania wyborczego podaje do wiadomości uczestników zebrania wyniki 

głosowania i wyniki wyborów. 

 

§ 10 

Wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali najwięcej głosów i jednocześnie uzyskali większość 

bezwzględną. 
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§ 11 

w sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje sie postanowienia Ustawy, Statutu, 

Ordynacji oraz uchwały nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r.3  

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący WKW:  K.Pierścieniak 
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