
  

 

KOMUNIKAT Nr 4 

Przewodniczącego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

z dnia 23 marca 2016 r. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 23 marca 2016 r. odbyło się trzecie 

zebranie (zamknięte) Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, na którym Kolegium wybrało na 

Rektora prof. dr hab. Adama Jezierskiego. 

 

W głosowaniu Nr 1 udział wzięło 196 osób (na 196 uprawnionych),  

oddano 196 głosy ważne. 

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 

1/ prof. dr hab. Adam Jezierski   - 98 głosów, 

2/ prof. dr hab. Elżbieta Kościk  - 60 głosów, 

3/ prof. dr hab. Eugeniusz Zych  - 38 głosów. 

 

W głosowaniu Nr 2 udział wzięło 196 osób (na 196 uprawnionych),  

oddano 195 głosów ważnych, 

     1 głos nieważny, 

 

Kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów: 

1/ prof. dr hab. Adam Jezierski   - 152 głosów, 

2/ prof. dr hab. Elżbieta Kościk  -   27 głosów. 

16 Elektorów nie wskazało Rektora skreślając nazwiska dwóch kandydatów. 

 

Kolejne posiedzenie Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 6 kwietnia 

2016 r., o godz. 10.15 w Auli Leopoldyńskiej, na którym Kolegium dokona wyboru 

prorektorów spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora-elekta. 

 

Zgodnie z Regulaminem wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na 

kadencję 2016-2020 stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 3/2016 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej z dnia 20 stycznia 2016 r.: 

1. Każdego Prorektora wybiera się osobno. 

2. Kandydata na Prorektora właściwego do spraw studenckich Rektor-elekt przedstawia po 

uzyskaniu zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium. 

Niezajęcie stanowiska w ciągu 3 dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za 

wyrażenie zgody. 

3. Kandydaci na Prorektorów składają do Uczelnianej Komisji Wyborczej pisemną zgodę na 

kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego. 

4. Kandydaci na Prorektora, którzy urodzili się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., składają 

również oświadczenie, że złożyli w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego. Wzór oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego stanowią załączniki do ustawy z dnia 18 października 2006 

r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1388). 

5. Wzór druku z oświadczeniami, o których mowa w pkt 3 i 4, stanowi Załącznik Nr 1 do 

ww. Regulaminu. 

6. Zgodnie z § 14 ust. 5 w związku z § 8 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego dla wyboru Prorektora niezbędnym jest otrzymanie ponad 100 (stu) 

głosów. 

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 3-4 należy składać u Sekretarza Uczelnianej Komisji 

Wyborczej w Dziale Organizacyjnym przy ul. Kuźniczej 34, w godz. 8.00-15.00. 

   

Przewodniczący  

                                                                          Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

                              prof. dr hab. Karol Kiczka 


