UCHWAŁA NR 3/2016
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów
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 postanawia, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego 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 3/ 2016
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Regulamin wyboru Rektora i Prorektorów
Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020
§1
Postanowienia niniejszego Regulaminu mają
i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego.

zastosowanie

przy

wyborze

Rektora

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Rektora i Prorektorów wybiera, zgodnie z ogólnymi zasadami wyborczymi określonymi
w Załączniku Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckie Kolegium
Elektorów (UKE).
2. Wszystkie głosowania są tajne, z wyjątkiem wyboru komisji skrutacyjnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia
Regulaminu Wyborczego dla Wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów
w Uniwersytecie Wrocławskim stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 1/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej.
4. Na każdym zebraniu wyborczym, z wyjątkiem zebrania otwartego, na którym
następuje prezentacja kandydatów na Rektora, elektorzy stwierdzają swoją obecność
podpisem na liście obecności.
5. Bierne prawo wyborcze w powyższych wyborach posiadają, zgodnie z § 19 ust. 3
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
6. Po zamknięciu całej procedury wyboru Rektora, a następnie Prorektorów wszystkie
protokoły i materiały wyborcze powinny zostać niezwłocznie przekazane do Uczelnianej
Komisji Wyborczej.
7. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sporządza akt stwierdzający wybór
Rektora i Prorektorów.
§3
ZEBRANIE INDYKACYJNE
1. Pierwsze posiedzenie Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów – zebranie indykacyjnezwołuje Rektor na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przewodniczy obradom do chwili
wybrania Przewodniczącego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, zwanego dalej
Przewodniczącym UKE.
3. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza wybór Przewodniczącego UKE.
4. Uniwersyteckie Kolegium Elektorów wybiera spośród elektorów Przewodniczącego UKE,
który od momentu wyboru przewodniczy obradom UKE i zwołuje dalsze posiedzenia
elektorów.
5. Przewodniczący wyznacza protokolanta. Protokolant sporządza protokół z tego
i każdego następnego zebrania wyborczego. Protokół jest każdorazowo podpisywany
przez Przewodniczącego UKE i protokolanta.
6. Przewodniczący UKE zarządza wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej do
przeprowadzenia głosowań celem wyboru Rektora i Prorektorów.
7. Tryb i sposób zgłaszania kandydatów na Rektora określa § 8 ust. 1 Załącznika Nr 3 do
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawo zgłaszania kandydatów na Rektora
przysługuje wszystkim elektorom. Każdy elektor może zgłosić jednego kandydata.
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8. Kandydat na Rektora powinien w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia złożyć
w Uczelnianej Komisji Wyborczej pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie
o posiadaniu biernego prawa wyborczego.
9. Kandydaci na Rektora, którzy urodzili się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., poza
dokumentami, o których mowa w ust. 7, 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).
10. Wzór druku z oświadczeniami, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 stanowi Załącznik Nr
1 do niniejszego Regulaminu.
11. Kandydat na Rektora może przedłożyć Przewodniczącemu UKW życiorys oraz
deklarację programową, która zostanie opublikowana na stronie internetowej
Uniwersytetu Wrocławskiego.
§4
Wybór Rektora odbywa się na dwóch zebraniach wyborczych. Na pierwszym dokonywana
jest prezentacja kandydatów.
§5
PIERWSZE ZEBRANIE WYBORCZE – WYBÓR REKTORA
1. Zebranie wyborcze Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, na którym odbywa się
prezentacja kandydatów na Rektora jest otwarte dla wszystkich pracowników,
studentów i doktorantów Uczelni.
2. Zebranie otwiera Przewodniczący UKE oraz przedstawia listę kandydatów, którzy
wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie podaje informację o zasadach i trybie
prezentacji i dokonuje losowania kolejności wystąpień kandydatów. Zasady i tryb
prezentacji ustala Przewodniczący UKE w porozumieniu z Przewodniczącym UKW.
§6
DRUGIE ZEBRANIE WYBORCZE –WYBÓR REKTORA
1. Drugie zebranie wyborcze – wybory właściwe - zwołane jest nie później niż w ciągu
siedmiu dni od pierwszego zebrania.
2. Zgodnie z § 8 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego dla
wyboru Rektora wymagane jest otrzymanie ponad 100 (stu) głosów. W przypadku
niewyłonienia Rektora w pierwszym głosowaniu kolejne głosowanie w Kolegium
odbywa się w tym samym dniu po raz drugi i trzeci, z tym że do kolejnej tury
głosowania nie przechodzą kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 5% ważnie
oddanych głosów. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci uzyskali co najmniej 5%
ważnie oddanych głosów, do kolejnej tury głosowania nie przechodzi kandydat, który
otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
3. Jeżeli w trzecim głosowaniu wybór Rektora nie zostanie dokonany, Przewodniczący
UKE ogłasza nowy termin wyborów Rektora.
4. W przypadku niedokonania wyboru w trybie, o którym mowa wyżej, organem
właściwym do wyboru Rektora jest Senat UWr.
5. Członkowie UKE nie powinni opuszczać zebrania wyborczego przed jego zakończeniem.
§7
WYBORY PROREKTORÓW
1. Wybory Prorektorów odbywają się w ciągu czternastu dni od daty wyboru Rektora.
2. Każdego Prorektora wybiera się osobno.
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3. 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.
4. Kandydaci na Prorektorów składają do Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodę na
kandydowanie oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 8 i ust. 9.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje Przewodniczącego UKE, że
kandydaci złożyli wymaganą zgodę wraz z oświadczeniami.
5. Wzór druku z oświadczeniami, o których mowa w ust. 4 stanowi Załącznik Nr 2 do
niniejszego 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.
7. W przypadku niedokonania wyboru w trzech głosowaniach, organem właściwym do
wyboru Prorektorów jest Senat UWr.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu

Wrocław, dnia ........................
......................................................................
imię i nazwisko, stopień / tytuł

.....................................................................
jednostka organizacyjna

OŚWIADCZENIE
kandydat na Rektora
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.
nie ukończyłem/łam 67, a w przypadku profesora 70 roku życia.
Spełniam warunki określone w § 19 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego:
Rektorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego.
Jestem świadom/a ograniczeń wynikających z treści § 19 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu
Wrocławskiego polegających na zakazie:

łączenia funkcji rektora z funkcją dziekana, dyrektora instytutu, kierownika katedry,

łączenia funkcji rektora z funkcją organu jednoosobowego w innej uczelni albo bycia
założycielem uczelni niepublicznej.
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/łam 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 na stanowisko Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego
..............................................
Podpis

Oświadczam, że w związku z kandydowaniem na stanowisko Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
złożyłem/am
w
Ministerstwie
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
oświadczenie
lustracyjne/informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego*, o których mowa
w ustawie 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).**

..............................................
Podpis

_______________________
*
**

niepotrzebne skreślić,
dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu

Wrocław, dnia ........................
......................................................................
imię i nazwisko, stopień / tytuł

.....................................................................
jednostka organizacyjna

OŚWIADCZENIE
kandydat na Prorektora
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.
Spełniam warunki określone w § 19 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego:
Prorektorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego.
Jestem świadom/a ograniczeń wynikających z treści § 19 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu
Wrocławskiego polegających na zakazie:

łączenia funkcji prorektora z funkcją dziekana, dyrektora instytutu, kierownika katedry,

łączenia funkcji prorektora z funkcją organu jednoosobowego w innej uczelni albo bycia
założycielem uczelni niepublicznej.
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/łam 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 na stanowisko Prorektora do spraw
………………………………………………………………………………….. Uniwersytetu Wrocławskiego

..............................................
Podpis
Oświadczam, że w związku z kandydowaniem na stanowisko Prorektora Uniwersytetu
Wrocławskiego złożyłem/am w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadczenie
lustracyjne/informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego*, o których mowa
w ustawie 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).**
..............................................
Podpis

_______________________
*
**

niepotrzebne skreślić,
dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
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