
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

 

 

UCHWAŁA NR 6/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie uchwalenia  

Regulaminu wyborczego dla wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 

Akademickich na kadencję 2016-2020 

 

 

Na podstawie § 128 ust. 2 Uchwały Nr 32/2012 Senatu UWr z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami) Uczelniana Komisja 

Wyborcza postanawia, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin wyborczy dla wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
Akademickich na kadencję 2016-2020 w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz 
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Załącznik 
do Uchwały Nr 6/2016 
z dnia 27 stycznia 2016 r. 

 

Regulamin wyborczy 

dla wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich  

na kadencję 2016-2020 

 

 

§ 1 

1. Wybory Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, zwanej dalej Komisją, 

odbywają się zgodnie z § 128 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ogólnymi 

zasadami określonymi w Załączniku Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. Wybór Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich powinien się odbyć, 

zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 grudnia 2015 

r., do dnia 20 czerwca 2016 r. 

§ 2 

Przy wyborze członków Komisji: 

 

1/ czynne prawo wyborcze przysługuje, odpowiednio, nauczycielom akademickim 

zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, bibliotekarzom 

dyplomowanym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom 

Uniwersytetu Wrocławskiego;  

 

2/ bierne prawo wyborcze przysługuje, odpowiednio:  

a/ 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 

oraz niepełniących funkcji Rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, 

Dyrektora Biblioteki, dyrektora instytutu lub kierownika katedry;  

b/ studentom Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

§ 3 

Wybory przedstawicieli studentów przeprowadzane są w trybie ustalonym Statutem UWr  

i odpowiednio regulaminem samorządu studenckiego.  

 

§ 4 

Kandydat będący nauczycielem akademickim ubiegający się o wybór do Komisji składa 

na ręce Przewodniczącego zebrania wyborczego pisemne oświadczenie o posiadaniu 

biernego prawa wyborczego oraz zgodę na kandydowanie.  

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5 

Ponadto ustala się, że  

1/ wybory są przeprowadzane odpowiednio przez: 

a/ wydziałowe komisje wyborcze, 

b/ okręgową komisję wyborczą dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych  

w jednostkach pozawydziałowych z wyłączeniem Centrum Studiów 

Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta – dla wyboru 

przedstawiciela bibliotekarzy dyplomowanych;  

2/ członkowie Komisji będący nauczycielami akademickimi są wybierani przez 

nauczycieli akademickich - członków rady wydziału wg stanu na dzień danych 

wyborów, z pominięciem tych nauczycieli akademickich, dla których 

Uniwersytet Wrocławski nie jest podstawowym miejscem pracy;  

3/ przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych jest wybierany na zebraniu 

bibliotekarzy dyplomowanych posiadających czynne prawo wyborcze;  

4/ na zebraniach wyborczych nie ma wymogu kworum; 
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5/ tryb i sposób zgłaszania kandydatów ustala komisja wyborcza;  

6/ wybór następuje, gdy kandydat otrzymał bezwzględną większość głosów;  

7/ mandaty otrzymują kandydaci w kolejności otrzymanych głosów,  

z zachowaniem wymogów pkt 6 oraz zasady, że co najmniej jeden członek 

komisji z wydziału jest zatrudniony na stanowisku profesora; 

8/ karty do głosowania, wraz z protokołem komisji wyborczej są przekazywane 

do Uczelnianej Komisji Wyborczej w ciągu trzech dni od daty wyborów.  
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Załącznik  
do Regulaminu  

 
 

 

Wrocław, dnia ....................... 

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

                       imię i nazwisko, stopień / tytuł 

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

       jednostka organizacyjna/komórka administracyjna  

 

OŚWIADCZENIE 
kandydata do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 

 

Niniejszym oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze do organów Uniwersytetu 

Wrocławskiego, określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 71 ust. 1 pkt 

3, tzn.: 

 Uniwersytet Wrocławski jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia, 

 nie ukończyłem/łam 67, a w przypadku profesora 70 roku życia. 

 

Jestem świadom ograniczeń w objęciu mandatu w organach Uczelni wynikających z treści 

§ 128 ust. 4 i ust. 4a Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego: 
„4. Członkami Komisji nie mogą być osoby pełniące funkcje: Rektora, prorektora, 
dziekana, prodziekana, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, dyrektora instytutu lub 
kierownika katedry.  
4a. Osoby pełniące funkcję Rektora i dziekana nie mogą być członkami komisji 
dyscyplinarnej w okresie czterech lat od zaprzestania pełnienia tych funkcji.”. 

 

Ponadto nie dotyczą mnie ograniczenia wynikające z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn: 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie zostałem ukarany/na prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo 

umyślne, 

 nie zostałem/am ukarany/a karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 korzystam z pełni praw publicznych. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie. 

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

                                                                                              podpis 


