
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

 

UCHWAŁA NR 19/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 10 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach na Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego na kadencję 2016 - 2020  

 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 32/2012 Senatu UWr z dnia 

25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami) 

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza co następuje: 

 

§ 1 

Zgodę na kandydowanie w wyborach na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na 

kadencję 2016-2020 wyrazili: 

1/ prof. dr. hab. Adam Jezierski, 

2/ prof. dr. hab. Elżbieta Kościk, 

3/ prof. dr. hab. Eugeniusz Zych. 

 

§ 2 

Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci na dzień wyborów posiadają bierne prawo 

wyborcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3 

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Informacja o zakresie czasowym biernego prawa 

wyborczego w wyborach do organów jednoosobowych Uniwersytetu Wrocławskiego na 

kadencję 2016-2020. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz 
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Załącznik 
do Uchwały Nr 19/2016 
z dnia 10 marca 2016 r. 

 

Informacja o zakresie czasowym biernego prawa wyborczego w wyborach do 

organów jednoosobowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020 

 

Przepisy określające obowiązujący stan prawny: 

art. 71 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami), zwanej 

dalej: PrSzW; 

art. 72 ust. 3 PrSzW; 

art. 127 ust. 4 PrSzW; 

§ 8 ust. 5 Uchwały Nr 32/2012 Senatu UWr z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut 

Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami). 

 

Zgodnie z opinią prawną radcy prawnego Uniwersytetu Wrocławskiego, kwestie 

biernego prawa wyborczego w uczelniach publicznych rozstrzyga art. 71 PrSzW, który 

wskazuje, że bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim 

zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 

sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora 

– siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 

zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, przy czym 

wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora. Jednakże Rektor uczelni 

publicznej niespełniający w dniu powołania wymogu zatrudnienia w uczelni jest 

zatrudniany z pominięciem konkursu, o którym mowa w art. 118a, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym objęcie funkcji Rektora. 

Co do zasady funkcje rektora może pełnić wyłącznie osoba spełniająca warunki z 

art. 71 PrSzW (z wyjątkiem wynikającym z art. 127 ust. 4 PrSzW) dotyczące wieku, 

wymiaru czasu pracy, miejsca pracy, itp.). 

W przypadku osoby wybranej na funkcję rektora zatrudnionej na podstawie 

mianowania na czas obejmujący cały okres trwania kadencji 2016-2020, która ukończy 

70. rok życia w trakcie jej trwania zastosowanie będzie mieć art. 127 ust. 4 PrSzW, który 

stanowi, że stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje 

rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca 

się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na 

podstawie umowy o pracę. 

Natomiast wskazane uregulowanie nie ma zastosowania do nauczycieli 

akademickich zatrudnionych nas podstawie umowy o pracę, a zatem w przypadku rektora 

zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący tylko część 

kadencji 2016 – 2020, który kończy 70. rok życia w trakcie jej trwania, w zależności od 

tego, które zdarzenie będzie pierwsze (rozwiązanie stosunku pracy, czy osiągnięcie wieku 

– 70 lat), z tą datą osoba taka przestanie spełniać warunki biernego prawa wyborczego  

i konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 

 
          


