
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

KOMUNIKAT  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

z dnia 2 marca 2016 r. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. odbyło się pierwsze 

zebranie Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.  

Elektorzy w głosowaniu tajnym wybrali prof. dr hab. Karola Kiczkę na Przewodniczącego 

Kolegium.  

W głosowaniu indykacyjnym Kolegium wskazało następujących kandydatów na urząd 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego:  

1.  prof. dr hab. Ryszard Cach     – 20 głosów;  

2.  prof. dr hab. Adam Chmielewski     –   1 głos; 

3.  dr hab. Marcin Cieński, prof. nadzw. UWr   –   2 głosy; 

4.  prof. dr hab. Adam Jezierski    – 44 głosy; 

5.  Jerzy Jezierski       –   1 głos;  

6.  prof. dr hab. Jerzy Juchnowski     – 11 głosów; 

7.  prof. dr hab. Karol Kiczka      –   2 głosy; 

8.  prof. dr hab. Elżbieta Kościk     –  52 głosy; 

9.  dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr –   1 głos; 

10.  prof. dr hab. Piotr Migoń      –   1 głos; 

11.  prof. dr hab. Robert Olkiewicz     –   3 głosy; 

12.  prof. dr hab. Zdzisław Winnicki     –     1 głos; 

13.  prof. dr hab. Eugeniusz Zych     –        36 głosów; 

 

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. Kandydat na Rektora powinien w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia tj. do dnia  

9 marca 2016 r., do godz. 16.15, złożyć w Uczelnianej Komisji Wyborczej 

pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu biernego prawa 

wyborczego. 

2. Kandydaci na Rektora, 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). 

3. Wzór druku z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, stanowi Załącznik Nr 1 

do ww. Regulaminu. 

4. Kandydat na Rektora może przedłożyć Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji 

Wyborczej życiorys oraz deklarację programową, która zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 należy składać u Sekretarza Uczelnianej Komisji 

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

9 marca 2016 r. do godz. 16.15. 

   

 

 Przewodniczący  

                                                                            Uczelnianej Komisji Wyborczej 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz 


