
KOMUNIKAT NR 21/2020-2024 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 7 maja 2020 roku 

 

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Uczelni z uwagi na 

zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, wprowadzonymi  

w trakcie przeprowadzania wyborów władz Uczelni, uniemożliwiającymi 

przeprowadzenie wyborów na zasadach określonych przyjętym 

Regulaminem wyborczym UMP na kadencję 2020-2024, dla dokończenia 

tych wyborów i zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, zmienia się 

Regulamin wyborczy w ten sposób, że dodaje się rozdział XI w brzmieniu: 

 

XI. Wybory w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii  

I. Wybory dziekana 

 

1.Wybory dziekana przeprowadzone mogą być także z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu zasad tajności 

wyborów i osobistego oddania głosów. Decyzję o wyborze systemu 

komunikacji elektronicznej podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 

 

2. Komisja mandatowa i  komisja skrutacyjna powoływane są w ten sposób, 

że wydziałowa komisja wyborcza dokonuje wyboru, w drodze losowania, 

trzech członków komisji mandatowej i trzech członków komisji skrutacyjnej, 

którzy wybierają spośród siebie przewodniczących. Składy obu komisji 

przekazywane są uprawnionym do głosowania przy zawiadomieniu  

o terminie głosowania, a brak sprzeciwu co do ich składu, uznany będzie za 

wybór komisji przez aklamację.  

 

3. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się uczestniczących w głosowaniu 

przez oddanie głosu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.  

 

4. Za zebranie wyborcze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważać się 

będzie czas na oddanie głosu elektronicznie. Wydziałowa komisja wyborcza 

przekaże wszystkim uprawnionym informację o tak określonym terminie 

zebrania wyborczego, kandydatach, na których odbywa się głosowanie wraz 

z wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu głosowania oraz składami komisji 

mandatowej i skrutacyjnej. 

 

5. Niezwłocznie po zakończeniu pierwszego głosowania, komisja mandatowa, 

bez wglądu w treść oddanych głosów, dokonuje ich przeliczenia.  

W przypadku niespełnienia wymogu kworum liczonego zgodnie z ust. 3 



przeprowadzane jest drugie zebranie jak określono w ust. 4, które jest ważne 

bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących. O braku kworum  

i terminie drugiego zebrania, wydziałowa komisja wyborcza, na podstawie 

protokołu komisji mandatowej, zawiadamia niezwłocznie uprawnionych do 

głosowania.  

 

6. Powiadomienia przewidziane ust. 4 i 5 oraz inne, przekazywane są mailem, 

a na życzenie uprawnionego telefonicznie. Informacja o terminach 

głosowania winna być przekazana co najmniej na trzy dni przed 

głosowaniem.  

 

7. Przewidziane Regulaminem spotkania z kandydatami na dziekana 

organizują wydziałowe komisje wyborcze, w terminie na co najmniej siedem 

dni przed dniem wyboru, w ten sposób, że przewodniczący wydziałowej 

komisji wyborczej przedstawia w mailu zwięzłą informację o kandydacie – 

każdy z uprawnionych do głosowania ma prawo zadać pytanie w terminie 

dwóch dni mailowo – kandydat odpowiada na pytania również mailowo  

w ciągu następnych dwóch dni.  

 

7. Liczą się głosy za, przeciw i wstrzymujące. Wyniki wyborów wydziałowa 

komisja wyborcza ogłasza niezwłocznie po zakończeniu wyborów, 

przekazując mailowo informację wszystkim uczestnikom głosowania. 

 

8. Z tak odbytego głosowania przewodniczący wydziałowej komisji 

wyborczej sporządza protokół, do którego załącza się protokoły komisji 

mandatowej i skrutacyjnej, podpisane przez całe ich składy. 

 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym rozdziałem stosuje się 

pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

 

    Przewodnicząca 

       Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

       prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz 

 


