
 
INFORMACJE O WYBORACH PRZEDSTAWICIELI DO SENATU 

 
SKŁAD SENATU UMFC: (§ 18 ust. 1 Statutu): 

 Rektor (wchodzi w skład Senatu z urzędu), 

 Prorektor właściwy ds. dydaktyki (wchodzi w skład Senatu z urzędu), 

 10 przedstawicieli zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni 
wybranych przez ogół profesorów i profesorów uczelni, 

 10 przedstawicieli wydziałów – po jednym z każdego wydziału, wybranych na każdym 
wydziale spośród osób zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, 

 ośmiu przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych 
niż profesor i profesor uczelni, wybranych przez ogół tych nauczycieli, 

 dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

 ośmiu przedstawicieli studentów i doktorantów. 
 
KTO WYBIERA PRZEDSTAWICIELI DO SENATU? 

 Przedstawicieli do Senatu wybierają osoby należące do wymienionych powyżej grup 
ze swojego grona (§ 18 ust. 2 Statutu). 

 Czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania) przysługuje wszystkim nauczycielom 
akademickim, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom  
i doktorantom (§ 2 ust. 1 Ordynacji Wyborczej). 

 Wybory są tajne (§ 18 ust. 2 Statutu). 
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI DO SENATU (16-19 CZERWCA) 

 Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty Uniwersytetu w swojej grupie 
wyborczej, na przykład kandydata w grupie profesorów i profesorów uczelni może 
zgłosić tylko profesor lub profesor uczelni (§ 4 ust. 1 Ordynacji Wyborczej).  

 Wyborca może zgłosić maksymalnie tylu kandydatów, ile jest do obsadzenia miejsc  
w głosowaniu (§ 4 ust. 1 Ordynacji Wyborczej). 

 Zgłoszonej osobie musi przysługiwać w UMFC bierne prawo wyborcze. Warunki 
wymagane do posiadania biernego prawa wyborczego określone są w § 2 ust. 2 
Ordynacji Wyborczej. Trzeba m.in. spełnić kryterium wiekowe (mniej niż 67 lat w dniu 
rozpoczęcia kadencji) oraz być zatrudnionym w UMFC w pełnym wymiarze pracy. 

 Osoby kandydujące do Senatu, urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku, muszą złożyć 
oświadczenie lustracyjne albo oświadczenie o złożeniu oświadczenia (wymaga tego art. 4 
Ustawy lustracyjnej). Oświadczenia dotyczące lustracji muszą złożyć również osoby, 
które złożyły je w związku z uczestnictwem w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora. 

 Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać pocztą elektroniczną, wyłącznie ze skrzynek 
uczelnianych, na adres: ukw@chopin.edu.pl, w terminie 16–19 czerwca (od wtorku do 
piątku). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłoszonej osoby oraz grupę 
przedstawicieli w Senacie, do której dana osoba będzie kandydować: profesorowie  
i profesorowie uczelni, pozostali nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący 
nauczycielami akademickimi. Kryterium podziału nauczycieli akademickich na dwie 
grupy w Senacie stanowi zajmowane stanowisko, a nie posiadany tytuł bądź stopień 
naukowy. Doktor habilitowany zatrudniony na stanowisku adiunkta należy do grupy 
pozostałych nauczycieli akademickich, a nie do grupy profesorów. Proszę pamiętać, 
że można zgłaszać osoby wyłącznie ze swojej grupy wyborczej. 
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 Uczelniana Komisja Wyborcza nie przyjmuje zgłoszeń kandydatur na przedstawicieli 
do Senatu w grupie studentów i doktorantów. Wybory te organizują i prowadzą 
Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów. Termin i tryb tych wyborów określają 
regulaminy Samorządów (§ 31 ust. 3 Ordynacji Wyborczej). 

 
LISTA KANDYDATÓW W WYBORACH OGÓLNOUCZELNIANYCH PRZEDSTAWICIELI DO SENATU  

 Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Uczelniana Komisja Wyborcza sprawdzi, czy 
zgłoszone osoby spełniają wymagania dotyczące zatrudnienia w pełnym wymiarze 
pracy oraz wieku. Do osób spełniających wymagania zostanie wysłane pocztą 
elektroniczną, do skrzynki uczelnianej, zawiadomienie o zgłoszeniu kandydatury 
zawierające formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie kandydata. Osoby, które 
zgodzą się kandydować będą musiały odesłać formularz zgłoszeniowy zawierający 
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w § 2 ust. 2 Ordynacji Wyborczej 
oraz oświadczenie, że w przypadku gdy zostaną wybrane podejmą się być członkami 
Senatu (§ 4 ust. 5 Ordynacji Wyborczej). Termin przysyłania oświadczeń upływa 
26 czerwca (w piątek). 

 Osoby kandydujące do Senatu urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku będą musiały 
złożyć oświadczenie w sprawie lustracji podpisując wydrukowany formularz. Formularz 
trzeba będzie wrzucić do urny w gmachu UMFC w Warszawie lub w budynku B Filii  
w Białymstoku. Termin składania oświadczeń w sprawie lustracji upływa 26 czerwca. 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania oświadczeń oraz formularze 
oświadczeń zostaną wysłane pocztą elektroniczną osobom, których kandydatury 
zostaną zgłoszone w wyborach. Formularze oświadczeń dotyczących lustracji będą 
również wyłożone przy urnach w Warszawie i w Białymstoku. 

 Lista kandydatów w wyborach ogólnouczelnianych przedstawicieli do Senatu zostanie 
ogłoszona 29 czerwca (w poniedziałek). 

 
GŁOSOWANIE (1–3 LIPCA) 

 Głosowanie odbędzie się zdalnie, w systemie USOS, w dniach 1–3 lipca.  

 Ze względu na to, że wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów (§ 22 ust. 2 
Ordynacji) a do obsadzenia w głosowaniu jest po kilka miejsc w grupach konieczne 
może być przeprowadzenie kilku tur głosowania. Harmonogram planowanych głosowań 
oraz instrukcję dotyczącą logowania do systemu USOS i sposobu oddawania głosów 
otrzymają Państwo w osobnym zawiadomieniu, przed rozpoczęciem głosowania. 

 Wyniki głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosi bezpośrednio po zakończeniu 
ostatniej tury głosowania. 

 
WYBORY PRZEDSTAWICIELI PROFESORÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW 

 W pierwszej kolejności odbędą się wybory przedstawicieli ogólnouczelnianych,  
z grona ogółu osób należących do poszczególnych grup reprezentowanych w Senacie. 
Wybory przedstawicieli profesorów z wydziałów będzie można przeprowadzić dopiero 
po zakończeniu wyborów ogólnouczelnianych. Jeżeli dany profesor nie uzyska mandatu 
do Senatu w wyborach ogólnouczelnianych to będzie miał szansę być wybranym  
z własnego wydziału. 

 Wybory na poszczególnych wydziałach przeprowadzą Wydziałowe Komisje Wyborcze 
w terminie do 15 lipca. 


