
Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Uchwały:

• Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza
•  Uchwała w sprawie kalendarza wyborczego
•  Uchwała w sprawie składu liczbowego Kolegium Elektorów
•  Uchwała w sprawie składu liczbowego Senatu UŁ
•  Uchwała w sprawie terminu zgłoszeń kandydatów na elektorów w grupie pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi oraz w grupie nauczycieli z jednostek niebędących wydziałem.

Zatwierdzenie przez Senat UŁ uchwały UKW w sprawie składu liczbowego i procentowego 
Kolegium Elektorów oraz uchwały UKW w sprawie składu liczbowego i procentowego Senatu UŁ

Wybór wydziałowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie wydziałowych komisji wyborczych  

Uchwały:

•  Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza
•  Uchwała w sprawie kalendarza wyborczego

Zgłaszanie kandydatów na elektorów UŁ we wszystkich grupach do wydziałowych komisji 
wyborczych oraz do uczelnianej komisji wyborczej.

Wybory do Kolegium Elektorów

Wybory przeprowadzają:

•  wydziałowe komisje wyborcze w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach
•  podkomisje uczelnianej komisji wyborczej w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w jednostkach niebędących wydziałem oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi

•  samorząd studentów i samorząd doktorantów w grupie studentów i doktorantów

Zgłaszanie kandydatów na rektora do Rady Uczelni

• Rektorem może być profesor, którego ogólny okres zatrudnienia w Uniwersytecie jako 
podstawowym miejscu pracy wynosi, w dniu zgłoszenia jego kandydatury w wyborach  
rektora, co najmniej 10 lat.

•  Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach rektora przysługuje radzie uczelni oraz  
co najmniej 10 członkom senatu lub co najmniej 30 członkom kolegium elektorów. 

•  Zgłoszenie kandydatów do UKW, która bada czy kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze, 
odbiera od nich oświadczenie o wrażeniu zgody na  kandydowanie i objęcie stanowiska w razie 
wyboru oraz inne oświadczenia wymagane przez przepisy szczegółowe

Rada Uczelni przedstawia senatowi do zaopiniowania kandydatów wyłonionych przez siebie 
oraz kandydatów zgłoszonych przez członków senatu lub członków kolegium elektorów. 
W zgłoszeniu podaje się nazwiska osób, które zgłosiły kandydata.

Opinia Senatu UŁ w sprawie kandydatów na rektora

• Senat wydaje opinię w terminie 30 dni od daty przedstawienia kandydatów przez Radę Uczelni 
(§ 135 ust. 1 i 2 S).

•  Po zasięgnięciu opinii Senatu, Rada Uczelni zgłasza kandydatów na rektora do Kolegium 
Elektorów UŁ.

Spotkanie kandydatów na rektora z pracownikami UŁ oraz studentami i doktorantami

WYBORY REKTORA  
WYBORU REKTORA DOKONUJE KOLEGIUM ELEKTORÓW UŁ NA ZEBRANIU WYBORCZYM.

Wybory do Senatu UŁ i do Rad Wydziałów

Wybory do Senatu przeprowadzają:

• wydziałowe komisje wyborcze w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach
• podkomisje uczelnianej komisji wyborczej w grupie nauczycieli akademickich  zatrudnionych 

w jednostkach niebędących wydziałem oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi

• samorząd studentów i samorząd doktorantów w grupie studentów i doktorantów.
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