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Załącznik do uchwały Nr 1/2020  

z dnia 16.01.2020r. Senatu UMB  

 

REGULAMIN WYBORÓW 

 

Członków Kolegium Elektorów, Senatu i Rektora w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku na okres kadencji 2020-2024 

 

 

 I. Postanowienia ogólne 

Działając  na podstawie § 34 ust. 6 pkt 1  Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  

(uchwała nr 58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku  Senatu UMB)  postanawia się co następuje: 

 

§ 1 

Postanowienia Regulaminu dotyczą wyborów: 

1. Członków Kolegium Elektorów UMB, 

2. Członków Senatu UMB, 

3. Rektora UMB. 

§ 2 

1. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce  ( Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 

oraz postanowień Statutu UMB z dnia 27 czerwca  2019 r. 

2. Kadencja  członków Kolegium Elektorów, członków Senatu oraz Rektora  trwa cztery lata, tj. 

obejmuje okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

3. Kolegium Elektorów działa do czasu wyboru nowego składu Kolegium Elektorów. 

4. Kalendarz Wyborów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

     § 3 

Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do Kolegium Elektorów, Senatu, Rad 

Wydziałów i Rad Kolegiów przeprowadza Samorząd Studencki i  Samorząd Doktorantów według 

własnych regulaminów, będących częścią odpowiednio regulaminu samorządu studenckiego oraz 

regulaminu samorządu doktorantów. 

 

§ 4 

1. Czynne prawo wyborcze (prawo zgłaszania kandydatów i głosowania) przysługuje każdemu 

członkowi wspólnoty Uczelni, tj.: nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni, 

pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz  doktorantom. 

2. Bierne prawo wyborcze, tj. prawo kandydowania w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu 

przysługuje osobom spełniającym wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy, zaś 

prawo kandydowania w wyborach na Rektora przysługuje osobie, która spełnia  wymagania 

określone w art. 20 ust. 1 ustawy i posiada co najmniej stopień doktora. 

3. Członkostwa w Kolegiów Elektorów lub w Senacie nie można łączyć z pełnieniem funkcji 

organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w 

administracji publicznej. 
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§ 5 

1. Głosowania są tajne. 

2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią UMB. 

3. Wyborca oddaje głos przez postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem 

kandydata, na którego głosuje, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

4. Wybór członków Kolegium Elektorów i Senatu dokonywany jest zwykłą większością głosów 

w ramach limitu miejsc w poszczególnych grupach wyborczych. 

5. Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów. 

6. Bezwzględna większość oznacza ponad połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku 

nieparzystej liczby oddanych głosów rozstrzyga 0,5 głosu ( 50% + 0,5). 

 

§ 6 

1. Wybory Rektora przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza  powołana przez Senat UMB 

na okres kadencji 2020-2024 na podstawie uchwały nr  138/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. 

2. Wybory  przedstawicieli nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów, Senatu, 

przeprowadzają Wydziałowe Komisje Wyborcze profesorów i profesorów Uczelni oraz 

Wydziałowe Komisje Wyborcze pozostałych nauczycieli  powołane przez Senat UMB na okres 

kadencji 2020-2024 na podstawie uchwały nr  139/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. 

3. Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Kolegium 

Elektorów, Senatu, przeprowadza Komisja Wyborcza Pracowników Niebędących 

Nauczycielami Akademickimi powołana przez Senat UMB na okres kadencji 2020-2024 na 

podstawie uchwały nr  140/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. 

4. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej koordynują i nadzorują  przebieg  wyborów do 

Kolegium Elektorów i Senatu Uczelni. 

5. Komisje wyborcze kontaktują się ze swoimi wyborcami za pośrednictwem komunikatów, 

zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w holu głównym UMB (Pałac Branickich) oraz na stronie 

internetowej UMB (www.umb.edu.pl), zakładka /Wybory2020/ 

6. Uczelniana Komisja Wyborcza liczy do 7 osób, pozostałe komisje wyborcze do 5 osób. 

7. Uczelniana Komisja Wyborcza rejestruje wnioski – zgłoszenia kandydatów na Rektora po 

stwierdzeniu ich zgodności z wymogami ustawy i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydatów nie odpowiadają wymogom określonym w ustawie, 

Statucie lub niniejszym Regulaminie, przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej wzywa 

składającego, wyznaczając termin  do uzupełnienia zgłoszenia. 

9. Zgłoszenie kandydata złożone, uzupełnione po terminie lub nie uzupełnione w terminie, 

podlega odrzuceniu. Odrzuceniu podlega również wniosek, który nie spełnia wymagań 

określonych w ustawie, Statucie lub Regulaminie, a stwierdzone uchybienia nie mogą być 

uzupełnione.  

10. Jeżeli jednego kandydata zgłosiła więcej niż jedna osoba, prowadzący zebranie wyborcze 

odczytuje jedynie wniosek zgłoszony najwcześniej, powiadamiając członków Kolegium 

Elektorów o innych wnioskach przez odczytanie nazwisk osób zgłaszających. 

11. Komisje wyborcze zobowiązane są podawać do wiadomości członków wspólnoty Uczelni  

nazwiska kandydatów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz kandydatów na Rektora, 

najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wyborów, w holu głównym /Pałac Branickich/ i na 

stronie internetowej UMB, zakładka /Wybory2020/. Dzień wywieszenia list z nazwiskami 

kandydatów wlicza się do trzydniowego terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

12. Uchwały wszystkich komisji wyborczych zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 

http://www.umb.edu.pl/
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13. Wydziałowe komisje wyborcze i Komisja Wyborcza Pracowników Niebędących 

Nauczycielami Akademickimi podejmują decyzje w formie uchwał w następujących  

sprawach: sporządzenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz w sprawach 

sporządzenia list osób, które zostały wybrane do Kolegium Elektorów oraz do Senatu. 

 

§ 7 

1. Od uchwał wydziałowych komisji wyborczych i Komisji Wyborczej Pracowników 

Niebędących Nauczycielami Akademickimi, wymienionych w § 6 ust. 14, wyborcom 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni 

roboczych od daty ogłoszenia uchwały. Dzień ogłoszenia uchwały jest pierwszym dniem na 

złożenie odwołania, od którego liczy się termin do wniesienia odwołania. 

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

wnoszący odwołanie z potwierdzeniem daty wpływu. Odwołania należy składać w Biurze 

Rektora UMB. Odwołanie powinno wskazywać naruszenie jakich przepisów ustawy, Statutu 

lub niniejszego Regulaminu dopuściła się komisja wyborcza. Odwołanie powinno być 

czytelnie podpisane przez wnoszącego. Odwołania nie spełniające wymogów wskazanych 

wyżej lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza rozpatruje odwołania w terminie 3 dni od daty doręczenia. 

Rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej jest ostateczne. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza rozpatruje odwołania/protesty wyborcze od uchwał Komisji 

Wyborczej Studentów i Komisji Wyborczej Doktorantów, o ile regulaminy wyborów, 

będących częścią odpowiednio regulaminu samorządu studenckiego oraz regulaminu 

samorządu doktorantów, nie stanowią inaczej.  

 

§ 8 

1. Do obliczania głosów oddanych na kandydatów powołuje się doraźnie, w głosowaniu jawnym 

komisje skrutacyjne działające przy komisjach wyborczych. 

2. W skład komisji skrutacyjnych wchodzą osoby nie kandydujące. 

3. Poszczególne komisje skrutacyjne liczą: 

1) Komisja Skrutacyjna przy Uczelnianej Komisji Wyborczej – od 5 do 7 osób; 

2) pozostałe komisje skrutacyjne - od 3 do 5 osób.  

4. Komisje skrutacyjne pracują bez przerwy do zakończenia obliczania głosów, sporządzenia i 

podpisania protokołu z głosowania. Protokół podpisują i parafują każdą stronę protokołu 

wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. Mężom zaufania, o których mowa w § 20 ust. 2 

Regulaminu, przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych 

zarzutów. 

5. W protokole z głosowania wymienia się liczby:  

1) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 

2) oddanych kart do głosowania, 

3) kart wydanych ale nie wykorzystanych/ nie wrzuconych do urny/, 

4) głosów ważnych, 

5) głosów nieważnych, 

6) głosów ważnie oddanych na każdego kandydata. 

 

§ 9 

Po sporządzeniu protokołu właściwe komisje wyborcze podają do wiadomości członków 

wspólnoty uczelni wyniki głosowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu głównym 
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/ Pałac Branickich/ i na stronie internetowej UMB, zakładka /Wybory2020/. 

 

§ 10 

Obsługę komisji wyborczych zapewniają: 

 Uczelnianej Komisji Wyborczej - Biuro Rektora UMB, 

 Wydziałowych Komisji Wyborczych – odpowiednie Dziekanaty,  

 Komisji Wyborczej Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi – 

Biuro Kanclerza,  

 Komisji Wyborczej Studentów i Komisji Wyborczej Doktorantów – odpowiednio 

Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów.  

 

§ 11 

II. Wybór Kolegium Elektorów 
 

1. Kolegium Elektorów składa się ze 100 osób, w tym: 

1) 55 elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub 

profesora Uczelni, w tym:  

   - 35 z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku  

Angielskim; 

   –  10  z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; 

   –  10  z Wydziału Nauk o Zdrowiu;  

2) 20 elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich, w tym:  

   -  12 z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku  

       Angielskim; 

   -  3   z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; 

   -  5  z Wydziału Nauk o Zdrowiu; 

3) 20 elektorów spośród studentów i doktorantów, w tym:  

- 17 studentów, 

- 3   doktorantów; 

4) 5 elektorów spośród pracowników UMB niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Bezwzględne liczby elektorów spośród nauczycieli akademickich poszczególnych wydziałów 

ustalono proporcjonalnie do aktualnej liczebności tych grup we wspólnocie Uczelni na dzień 

31 grudnia 2019r. Ustalone proporcje zaokrągla się do liczny całkowitej. Jeśli ustalona liczba 

jest większa lub mniejsza od liczby mandatów przysługujących danej grupie wyborczej, 

koryguje się o jeden „w górę” lub „w dół” największą z obliczonych wartości.  

3.  Na potrzeby ustalenia bezwzględnych liczb elektorów spośród nauczycieli akademickich, 

przyjmuje się, iż nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach ogólnouczelnianych 

zaliczani są do Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w 

Języku Angielskim, z wyłączeniem  nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium 

Filozofii i Psychologii Człowieka, których zalicza się do Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

4. Osoby będące jednocześnie studentem/doktorantem i pracownikiem zaliczane są do 

odpowiedniej grupy pracowników.  

5. Osoby należące do poszczególnych grup wspólnoty Uczelni, wybierają przedstawicieli do 

Kolegium Elektorów ze swojego grona.  

6. Kandydata na członka Kolegium Elektorów  może zgłosić każdy członek wspólnoty Uczelni. 
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§ 12 

1. Kandydatów na elektorów należy zgłaszać pisemnie w dwóch egzemplarzach. Na jednym z 

egzemplarzy zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię, nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy kandydata, bądź tytuł zawodowy, 

2) miejsce pracy kandydata, 

3) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie, 

4) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 

pkt 7 ustawy, 

5) oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

6) informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

3. Wzór zgłoszenia kandydata oraz oświadczeń kandydata stanowią załączniki do Regulaminu. 

4. Kandydatów na elektorów nauczycieli akademickich i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi należy zgłaszać w Sali Posiedzeń Senatu UMB. Zgłoszenia 

przyjmowane są przez wyznaczonych członków komisji wydziałowych i Komisji 

Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi. 

5. Zgłoszenie kandydata na elektora złożone po terminie określonym w Kalendarzu  Wyborów 

podlega odrzuceniu. Odrzuceniu podlega również zgłoszenie, które nie spełnia wymogów 

określonych w ustawie, Statucie i niniejszym Regulaminie.  

 

§ 13 

1. Kandydaci na elektorów zostają wpisani na poszczególne listy: 

1) lista profesorów oraz profesorów Uczelni, 

2) lista pozostałych nauczycieli akademickich, 

3) lista pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Listy kandydatów na elektorów  wymienione w punkcie 1 i 2 poprzedzającego ustępu 

sporządzają odpowiednie wydziałowe komisje wyborcze, zaś listę wymienioną w punkcie 3 

Komisja Wyborcza Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi. 

3. Listy powinny zawierać  liczbę kandydatów co najmniej równą liczbie przedstawicieli 

elektorów danej grupy wyborczej. 

 

§ 14 

1.  Przed rozpoczęciem zebrania wyborczego wyborcy otrzymują ostemplowane karty do 

głosowania z nazwiskami kandydatów, uszeregowanymi w kolejności alfabetycznej. 

2. Wyborca potwierdza odbiór kart własnoręcznym podpisem na liście uczestników wyborów. 

Liczba podpisów na ww. liście jest traktowana jako lista głosujących. 

3. Przedstawiciel odpowiedniej komisji wyborczej  informuje wyborców o  sposobie  głosowania. 

4. Wybór na członka Kolegium Elektorów dokonywany jest zwykłą większością głosów  

w ramach limitu miejsc w poszczególnych grupach wyborczych. 

5. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w danej grupie wyborczej, przeprowadza się 

wybory uzupełniające w tej grupie. 

 

§ 15 

1. Za ważny głos uznaje się kartę do głosowania, na której liczba nazwisk kandydatów, 

zaznaczona znakiem X w kratce przed nazwiskiem, jest równa lub mniejsza od liczby 

przedstawicieli danej grupy wspólnoty Uczelni w Kolegium Elektorów. 

2. Za głos nieważny uznaje się głos oddany w innej formie niż określona postanowieniami 
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niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) dopisanie innych nazwisk, 

b) dokonywanie jakichkolwiek skreśleń nazwisk, 

c) zniszczenie karty w jakikolwiek sposób, 

d) postawienie znaku X przy danym nazwisku i wykreślenie tego nazwiska, 

e) nie postawienie znaku „X”. 

 

§ 16 

1. Elektorami zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w kolejności 

otrzymanej liczby głosów, w ramach limitu mandatów w danej grupie wyborczej. 

2. Jeśli wybór nie zostanie dokonany z uwagi na równą ilość głosów na poszczególnych 

kandydatów, Przewodniczący właściwej Komisji Wyborczej przeprowadza losowanie 

mandatu.   

3. Listę wybranych elektorów, uszeregowaną według liczby uzyskanych głosów wywiesza 

właściwa komisja wyborcza w holu głównym / Pałac Branickich/ i na stronie internetowej 

UMB, zakładka /Wybory2020/. 

4. Właściwe komisje wyborcze przekazują Uczelnianej Komisji Wyborczej listę z nazwiskami 

wybranych elektorów danej grupy wspólnoty Uczelni. 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza sporządza listę członków Kolegium Elektorów 

uszeregowanych według kolejności alfabetycznej i wywiesza w holu głównym / Pałac 

Branickich/ i na stronie internetowej UMB, zakładka /Wybory2020/. 

 

§ 17 

Wybory elektorów przeprowadza się równocześnie z wyborami do Senatu przedstawicieli 

poszczególnych grup wspólnoty Uczelni. 

 

 

III. Wybory przedstawicieli do  Senatu UMB. 

 

§ 18 

1. W skład Senatu członkowie wspólnoty Uczelni wybierają: 

1) profesorów lub profesorów Uczelni – 10 osób, w tym z : 

 Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku 

Angielskim – 6 

 Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - 2,  

 Wydziału Nauk o Zdrowiu – 2 . 

2) przedstawicieli pozostałych pracowników: 

a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wskazane  

w pkt 1 – 4 osoby, w tym z : 

 Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w 

Języku Angielskim – 2 

 Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - 1,  

 Wydziału Nauk o Zdrowiu – 1. 

b) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 1 osoba, 

3) przedstawicieli studentów – 3 osoby,  

4) przedstawiciel doktorantów – 1 osoba. 
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2. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-

5 i 7 ustawy. Do członków Senatu przepisy art. 20 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio. 

3. Proporcje przedstawicieli grup wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2a, są odzwierciedleniem ich 

liczebności na poszczególnych wydziałach, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.  

4. Osoby należące do poszczególnych grup wspólnoty Uczelni, wybierają przedstawicieli do 

Senatu ze swojego grona.  

5. Kandydata na członka Senatu  może zgłosić każdy członek wspólnoty Uczelni. 

6. Kandydatów na członków Senatu należy zgłaszać pisemnie w dwóch egzemplarzach. Na 

jednym z egzemplarzy zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

7. Wzór zgłoszenia kandydata oraz oświadczeń kandydata na członka Senatu stanowią załączniki 

do Regulaminu. 

8. Listy powinny zawierać  liczbę kandydatów co najmniej równą liczbie przedstawicieli 

członków Senatu danej grupy wyborczej. 

9. Członkami Senatu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w kolejności 

otrzymanej liczby głosów, w ramach limitu mandatów w danej grupie wyborczej. 

 

§ 19 

Do wyboru przedstawicieli do Senatu stosuje się postanowienia §  44 Statutu UMB oraz 

odpowiednio postanowienia § 11-16 niniejszego Regulaminu. 

 

IV. Wybór Rektora 

 

§ 20 

1. Rektor wybierany jest przez Kolegium Elektorów spośród kandydatów posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora. 

2. Każdy z kandydatów do pełnienia funkcji Rektora ma prawo powołać swego męża zaufania, 

któremu gwarantuje się udział w pracach wszystkich komisji wyborczych i komisji 

skrutacyjnych w charakterze obserwatora. 

3. Na wniosek kandydatów do pełnienia funkcji Rektora, zgłoszony do urzędującego Rektora 

organizowane jest spotkanie wyborcze, którego termin ustala i które prowadzi  Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 

§ 21 

1.Prawo zgłaszania kandydatów na Rektora posiada: 

- Rada Uczelni, po zaopiniowaniu przez Senat, 

- Senat, co najmniej na wniosek połowy statutowego składu Senatu. 

2. Wniosek dotyczący zgłoszenia kandydata, złożony w dwóch egzemplarzach, powinien 

zawierać: 

1) imię, nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy kandydata, 

2) miejsce pracy kandydata, 

3) opinię Senatu o kandydacie, 

4) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,  

5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy, 

6) oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

7) informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

3. Wzór zgłoszenia kandydata oraz oświadczeń kandydata na Rektora stanowią załączniki do 

Regulaminu. 
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4. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, podlega on uzupełnieniu w terminie 

zakreślonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.  

5. Uczelniana Komisja Wyborcza zobowiązana jest podać do wiadomości członków wspólnoty 

Uczelni nazwiska kandydatów na Rektora, najpóźniej na 3 dni robocze przed wyborami, 

poprzez wywieszenie listy kandydatów w holu głównym Pałacu Branickich i na stronie 

internetowej Uczelni. 

6. Uczelniana Komisja Wyborcza rejestruje wnioski – zgłoszenia kandydatów na Rektora, po 

stwierdzeniu ich zgodności z wymogami ustawy oraz przepisami  Statutu. 

 

§ 22 

1. Nazwiska kandydatów na Rektora ustala się w kolejności alfabetycznej na kartach do 

głosowania. 

2. Uczelniana Komisja Wyborcza zawiadamia imiennie członków Kolegium Elektorów o 

terminie i miejscu wyborów. 

3. Wyboru Rektora dokonuje się na zebraniu Kolegium Elektorów, w obecności Uczelnianej 

Komisji Wyborczej. 

4. Wybory przebiegają w sposób następujący: 

1) Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wskazuje Przewodniczącego Kolegium 

Elektorów, którym zostaje najstarszy członek Kolegium Elektorów,  

2) Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  prezentuje kandydatów, zapoznaje z 

Regulaminem Wyborów i przeprowadza wybory członków Komisji Skrutacyjnej spośród 

członków Kolegium Elektorów. Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji 

Skrutacyjnej jest jawne.  

3) Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wyczytuje z listy nazwiska kolejnych 

elektorów. 

4) Elektor otrzymuje kartę do głosowania, składa podpis na liście uczestnictwa w głosowaniu 

i dokonuje aktu głosowania. 

5. Za głos ważny uznaje się kartę do głosowania, na której postawiono znak” X” w kratce przed 

nazwiskiem tylko jednego kandydata. 

6. W przypadku głosowania  na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak 

„X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie 

znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata 

oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na Rektora. 

7. Za głos nieważny uznaje się głos oddany w innej formie niż określona postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, a w szczególności postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym 

nazwisku lub w sposób przewidziany w § 15 ust. 2 Regulaminu. 

 

§ 23 

1. Bezpośrednio po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów, 

sporządza protokół i przekazuje do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

2. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów przez Kolegium 

Elektorów.  

3.  Jeżeli wynik głosowania nie daje rozstrzygnięcia, Przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Wyborczej zarządza ponowne glosowanie. 

4. Ponowne głosowanie  odbywa się w tym samym pomieszczeniu, po upływie co najmniej  pół 

godziny od ogłoszenia wyników pierwszego głosowania. 

5. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów przez  kandydata do mandatu 
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Rektora również w ponownym głosowaniu,  Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza nowe  

wybory. 

 

§ 24 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza po zapoznaniu się z protokołem Komisji Skrutacyjnej  

stwierdza ważność wyborów  i podaje wynik do wiadomości Przewodniczącego Kolegium 

Elektorów i do publicznej wiadomości członków wspólnoty Uczelni. 

2. Przewodniczący Kolegium Elektorów zawiadamia o wynikach wyborów właściwego ministra. 

3. Wręczenie nominacji Rektorowi Elektowi przez Przewodniczącego Kolegium Elektorów 

następuje podczas posiedzenia Senatu, ostatniego w roku akademickim, kończącym kadencję 

2016-2020. 

 

 

§ 25 

1. Rektor upoważnia członków komisji, o których mowa w niniejszym regulaminie  do 

przetwarzania danych osobowych osób mających bierne i czynne prawo wyborcze, w zakresie 

i celu niezbędnym do realizacji prac komisji.  

2. Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych aktów prawnych dotyczących 

ochrony danych osobowych obowiązujących w Uczelni.  

3. Członkowie komisji zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych, do których 

uzyskają dostęp, wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem wyborów. 

4. Członkowie komisji zobowiązani są do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy danych 

osobowych, do których uzyskają dostęp. 

5. Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialność za będące następstwem ich zachowań szkody 

wyrządzone udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem 

danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 26 

1. W przypadku  nie wybrania pełnego składu do Kolegium Elektorów, Senatu zarządza się 

wybory uzupełniające, a w przypadku nie wybrania Rektora zarządza się ponowne wybory nie 

później niż w ciągu 7 dni od daty wyborów przewidzianych w Kalendarzu Wyborów. 

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się  w  przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w 

danej grupie wyborczej (kandydaci nie uzyskali przynajmniej jednego ważnie oddanego 

głosu). 

3. Ewentualne wątpliwości związane z przebiegiem wyborów należy kierować do  Uczelnianej 

Komisji Wyborczej. 

4. Członkowie komisji wyborczych oraz komisji skrutacyjnych ponoszą odpowiedzialność 

dyscyplinarną za ewentualne zawinione nieprawidłowości w przebiegu wyborów. 

5. Archiwizacji dokumentów wszystkich komisji wyborczych dokonuje Biuro Rektora UMB. 

6. Wykaz załączników, które stanowią integralną część Regulaminu: 

1) Zgłoszenie kandydata na członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku na kadencję 2020-2024, 
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2) Zgłoszenie kandydata na członka Senatu Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku na kadencję 2020-2024, 

3) Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata, na członka Kolegium 

Elektorów, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na kadencję 2020-

2024, 

4) Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata na członka Senatu, 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na kadencję 2020-2024, 

5) Zgłoszenie  kandydata na Rektora Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku, na kadencję 2020-2024, 

6) Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata na Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku na kadencję 2020-2024, 

7) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

    Przewodniczący       Przewodniczący Senatu  

Uczelnianej Komisji Wyborczej                Rektor        

 

 

 prof. dr hab. Janusz Dzięcioł            prof. dr hab. Adam Krętowski 
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Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE 

                   kandydata na członka Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencję 2020-2024 

 

 

 

1. Nazwisko i imię kandydata........................................................ 
(podać tytuł naukowy, stopień naukowy) 

 

 

 

2. Miejsce pracy, stanowisko ……………………………………………………… 

 

 

3. Podpis kandydata wyrażający zgodę na kandydowanie ............................................................. 

 

 

4. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej ...................................................................  

 

 

................................ 
( podpis zgłaszającego)  

 

 

 W załączeniu:  

 - Oświadczenie kandydata, 

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

Wypełnia przyjmujący zgłoszenie: 

 

Zgłoszenie przyjęto dnia ....................................... 

 

        ……………………………. 
(podpis Przewodniczącego odpowiedniej  Komisji 

Wyborczej lub osoby upoważnionej przez 

Przewodniczącego 
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Załącznik nr 2 

  

ZGŁOSZENIE 

kandydata na członka Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencję 2020-2024 

 

 

 

5. Nazwisko i imię kandydata........................................................ 
(podać tytuł naukowy, stopień naukowy) 

 

 

 

6. Miejsce pracy, stanowisko ……………………………………………………… 

 

 

7. Podpis kandydata wyrażający zgodę na kandydowanie ............................................................. 

 

 

8. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej ...................................................................  

 

 

................................ 
( podpis zgłaszającego)  

 

 

 W załączeniu:  

 - Oświadczenie kandydata, 

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

Wypełnia przyjmujący zgłoszenie: 

 

Zgłoszenie przyjęto dnia ....................................... 

 

        ……………………………. 
(podpis Przewodniczącego odpowiedniej  Komisji 

Wyborczej lub osoby upoważnionej przez 

Przewodniczącego 
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Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie  

osoby zgłaszanej na kandydata, na członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku, na kadencję 2020-2024 

 

 

Ja, ..................................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam, że 

spełniam warunki członkostwa w Kolegium Elektorów określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1 -5 i 7 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. 

zm.) to jest:  

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) korzystam z pełni praw publicznych;  

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 

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

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami (dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.); 

6) do dnia 1 września 2020 roku nie ukończę 67. roku życia, 

7) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ani innej uczelni, ani nie 

jestem członkiem rady innej uczelni, 

8) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

 

 Białystok, ............................     ................................................ 
(data)                        (podpis) 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska, tytułu 

lub stopnia naukowego, tytułu zawodowego, nazwy jednostki organizacyjnej, w której jestem 

zatrudniony, reprezentowanej grupy wyborczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

wyborów oraz wszelkich innych czynności związanych z udziałem w wyborach na kadencję 2020-

2024 mogą zostać rozpowszechniane w niezbędnym zakresie do celów informacyjnych, w 

szczególności na stronie internetowej Uczelni, na portalach społecznościowych, w folderach i na 

tablicach ogłoszeń.  

 

 

 Białystok,  ............................                                                      .............................................. 
  (data)                                                                                 ( podpis 
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Załącznik nr 4 

 

 

Oświadczenie  

osoby zgłaszanej na kandydata, na członka Senatu Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku, na kadencję 2020-2024 

 

Ja, ..................................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam, że 

spełniam warunki członkostwa w Senacie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,  określone 

w art. 20 ust. 1 pkt. 1 -5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) to jest:  

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) korzystam z pełni praw publicznych;  

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 

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

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami (dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.); 

6) do dnia 1 września 2020 roku nie ukończę 67. roku życia, 

7) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ani innej uczelni, ani nie 

jestem członkiem rady innej uczelni, 

8) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

 

 Białystok, ............................     ................................................ 
(data)                        (podpis) 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska, tytułu 

lub stopnia naukowego, tytułu zawodowego, nazwy jednostki organizacyjnej, w której jestem 

zatrudniony, reprezentowanej grupy wyborczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

wyborów oraz wszelkich innych czynności związanych z udziałem w wyborach na kadencję 2020-

2024 mogą zostać rozpowszechniane w niezbędnym zakresie do celów informacyjnych, w 

szczególności na stronie internetowej Uczelni, na portalach społecznościowych, w folderach i na 

tablicach ogłoszeń.  

 

 

 Białystok,  ............................                                                      .............................................. 
  (data)                                                                                 ( podpis 
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Załącznik nr 5 

 

 

Zgłoszenie  kandydata 

na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

na kadencję 2020-2024 

 

 

1. Nazwisko i imię proponowanego kandydata....................................................................... 

(podać tytuł naukowy, stopień naukowy) 

 

 

2. Podpis proponowanego kandydata wyrażającego zgodę na niniejsze zgłoszenie:            

 

......................................................................... 

 

3. Organ zgłaszający ( Rada Uczelni, członkowie Senatu):  

 

 

................................................................................. . 

4. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej/osób zgłaszających/osób reprezentujących organ 

zgłaszający: 

 

1) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

2) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

3) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

4) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

5) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

6) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

7) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

8) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

9) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

10) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

11) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

12) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

13) ...................................................................                         …………................................. 



16 

 

podpis zgłaszającego 

14) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

15) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

16) ...................................................................                         …………................................. 
podpis zgłaszającego 

 

 

 W załączeniu: 

 - Opinia Senatu UMB  o kandydacie, 

 - Oświadczenie kandydata, 

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

Wypełnia przyjmujący zgłoszenie: 

 

Zgłoszenie wpłynęło dnia ................................ 

 

 

 

 

 

............................................................................... 

(podpis Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej  
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       Załącznik nr 6 

Oświadczenie 

osoby zgłaszanej na kandydata na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

na kadencję 2020-2024 

 

 

 

Ja, ..................................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam, że 

spełniam wymagania dla funkcji Rektora określone w art. 20 ust.1 pkt. 1 -7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), to jest: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych;  

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną;  

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

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) ), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami;(dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.); 

6) posiadam stopień co najmniej doktora;  

7) do dnia 1 września 2020 r. nie ukończę 67. roku życia. 

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

 

 Białystok,  ............................                                                      .............................................. 
  (data)                                                                                 ( podpis)  

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska, tytułu 

lub stopnia naukowego, tytułu zawodowego,  nazwy jednostki organizacyjnej, w której jestem 

zatrudniony, reprezentowanej grupy wyborczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

wyborów oraz wszelkich innych czynności związanych z udziałem w wyborach na kadencję 2020-

2024 mogą zostać rozpowszechniane w niezbędnym zakresie do celów informacyjnych, w 

szczególności na stronie internetowej Uczelni, na portalach społecznościowych, w folderach i na 

tablicach ogłoszeń.  

 

 

 Białystok,  ............................                                                      .............................................. 
  (data)                                                                                 ( podpis)  
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          Załącznik nr 7 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów w wyborach Członków 

Kolegium Elektorów, Senatu i Rektora w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na  

kadencję 2020-2024 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (RODO) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą 

ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres 

email: iod@umb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na potrzeby przeprowadzenia wyborów 

Członków Kolegium Elektorów, Senatu i Rektora w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku na okres kadencji 2020-2024, zgodnie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), statutem Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku ( uchwała nr 58/2019 z dnia 27 czerwca 2019r Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) i Regulaminem Wyborów Członków Kolegium 

Elektorów, Senatu i Rektora w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na okres kadencji 

2020-2024. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

są przez Administratora Danych niezgodnie z RODO.  

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia wyborów. 

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………... 

                                              data, miejsce i podpis kandydata  
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