
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

 

UCHWAŁA NR 18/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 2 marca 2016 r. 

 

 

wprowadzająca zmianę do  

Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz 

przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych, studentów i doktorantów 

do Senatu i rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020 

będącego Załącznikiem do Uchwały Nr 7/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej  

z dnia 27 stycznia 2016 r. 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 5 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: 

§ 1 

W Regulaminie wyborczym dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli 

poszczególnych grup pracowniczych, studentów i doktorantów do Senatu i rad wydziałów 

Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020 wprowadza się zmiany:  

1/ w § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Kandydaci na dziekana i prodziekanów, którzy urodzili się przed dniem  

1 sierpnia 1972 r., składają wraz z oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa 

wyborczego oraz zgodą na kandydowanie oświadczenie, że złożyli Rektorowi, za 

pośrednictwem Działu Kadr Uniwersytetu Wrocławskiego, 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).”; 

2/ w załączniku Nr 1 do ww. Regulaminu klauzula dotycząca oświadczeń lustracyjnych   

    otrzymuje brzmienie: 
„Oświadczam, że w związku z kandydowaniem na stanowisko Dziekana/Prodziekana* 
Wydział ………………………………………………………………………………………………………………… Uniwersytetu 
Wrocławskiego złożyłem/am Rektorowi, za pośrednictwem Działu Kadr Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 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”. 

 

§ 2 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, Regulamin wyborczy dla wyboru 

dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych, 

studentów i doktorantów do Senatu i rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego na 

kadencję 2016-2020 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 3 

Tryb składania oświadczeń lustracyjnych w Uniwersytecie Wrocławskim określa Pismo 

Okólne Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2012 r.  

w sprawie procedury składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów do objęcia 

lub wykonywania określonych funkcji publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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§ 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 18/2016 
z dnia 2 marca 2016 r. 

 

Regulamin wyborczy 

dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli poszczególnych grup 

pracowniczych, studentów i doktorantów do Senatu i rad wydziałów 

Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020 

 

§ 1 

 
1. Wybory dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli poszczególnych grup 

pracowniczych do Senatu i rad wydziałów są przeprowadzane przez odpowiednie 

wydziałowe i okręgowe komisje wyborcze, zgodnie z ogólnymi zasadami wyborczymi 

określonymi w Załączniku Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów przeprowadzane są w trybie 

ustalonym Statutem i odpowiednio regulaminem samorządu studenckiego  

i regulaminem samorządu doktorantów.  

3. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu UWr oraz rad wydziałów 

powinny się odbyć, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 

15 grudnia 2015 r., do dnia 20 czerwca 2016 r.  

 

§ 2 

WYBÓR DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW 

1. Zgodnie § 15 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Statutu UWr, wybory dziekanów powinny się 

odbyć do dnia 20 czerwca 2016 r.  

2. Wybory prodziekanów powinny się odbyć, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 Uczelnianej 

Komisji Wyborczej z dnia 15 grudnia 2015 r., do dnia 20 czerwca 2016 r.  

3. Dziekani i prodziekani są wybierani przez wydziałowe kolegia elektorskie. 

Wydziałowe kolegium elektorskie, w sytuacji, gdy rada wydziału jest utworzona 

zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu UWr, składa się z członków rady wydziału wg stanu na 

dzień danych wyborów, z pominięciem tych nauczycieli akademickich, dla których 

Uniwersytet Wrocławski nie jest podstawowym miejscem pracy.  

4. Tryb i sposób zgłaszania kandydatów na dziekana ustala wydziałowa komisja 

wyborcza. 

5. Zgodnie z § 25 ust. 3 i ust. 5 Statutu UWr dziekanem może być nauczyciel 

akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, a prodziekanem nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy 

doktora.  

6. Zgodnie z § 25 ust. 6 Statutu UWr dziekan (prodziekan) nie może pełnić funkcji 

organu jednoosobowego w innej uczelni albo być założycielem uczelni niepublicznej. 

Oznacza to, że wymóg powyższy musi być spełniony w momencie obejmowania 

funkcji, natomiast nie jest przeszkodą przy kandydowaniu.  

7. Kandydat ubiegający się o funkcję dziekana i prodziekana składa na ręce 

Przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej pisemne oświadczenie o posiadaniu 

biernego prawa wyborczego oraz zgodę na kandydowanie, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.  

8. Kandydaci na dziekana i prodziekanów, którzy urodzili się przed dniem 1 sierpnia 

1972 r., składają wraz z oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego 

oraz zgodą na kandydowanie oświadczenie, że złożyli Rektorowi, za pośrednictwem 

Działu Kadr Uniwersytetu Wrocławskiego, oświadczenie lustracyjne lub informację  
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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).1 

9. Kandydat na dziekana może przedłożyć Przewodniczącemu wydziałowej komisji 

wyborczej życiorys oraz deklarację programową, która zostanie opublikowana na 

stronie internetowej wydziału. 

10. Wybór dziekana i prodziekana następuje gdy liczba ważnych głosów uzyskanych 

przez kandydata jest większa niż połowa liczby członków statutowego składu 

wydziałowego kolegium elektorów. 

11. Jeśli liczba kandydatów na dziekana jest większa niż jeden, to w głosowaniu odpada 

ostatni kandydat, który uzyskał najniższą liczbę głosów, aż do momentu, w którym 

pozostanie jeden kandydat lub większa ich liczba, z taką samą liczbą głosów. Gdy 

pozostaje jeden kandydat lub większa ich liczba, z taką samą liczbą głosów 

przeprowadza się ostatnie głosowanie. 

12. Jeśli w ostatnim głosowaniu, przeprowadzonym zgodnie z regułami ust. 11, wybór 

dziekana nie zostanie dokonany, przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej 

ogłasza nowy termin wyborów. W wyborach tych mogą również uczestniczyć 

kandydaci biorący udział w uprzednich wyborach, o ile zostaną ponownie zgłoszeni  

i wyrażą zgodę na kandydowanie.  

13. Wyboru prodziekanów dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez dziekana 

– elekta.  

§ 3 

WYBÓR PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNICZYCH  

DO SENATU I RAD WYDZIAŁÓW 

 

1. Wybory przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych do Senatu UWr oraz rad 

wydziałów powinny się odbyć, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej z dnia 15 grudnia 2015 r., do dnia 20 czerwca 2016 r.  

2. W ramach przeprowadzania wyborów przedstawicieli poszczególnych grup 

pracowniczych do rady wydziału wydziałowa komisja wyborcza ustala podział 

mandatów do obsadzenia, według zasad określonych w § 22 ust. 1 Statutu UWr. 

3. Kandydat ubiegający się o funkcję przedstawiciela do organów kolegialnych składa 

na ręce Przewodniczącego zebrania wyborczego pisemne oświadczenie o posiadaniu 

biernego prawa wyborczego oraz zgodę na kandydowanie.  

Wzory oświadczeń dla nauczycieli akademickich oraz osób niebędących nauczycielami 

akademickimi stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszego 

Regulaminu.  

4. W przypadku nieprzeprowadzenia wyborów w terminie, bądź nieskuteczności 

wyborów, wolne mandaty przedstawicielskie uznaje się za mandaty nieobsadzone.  

§ 4 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana lub prodziekana, postępuje się  

w sposób przewidziany w § 16 Załącznika Nr 3 do Statutu UWr.  

                                                           
1 Zmieniony Uchwałą Nr 17/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. 
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2. uchylony2 

3. Na wniosek odpowiedniej komisji wyborczej lub z własnej inicjatywy, Uczelniana 

Komisja Wyborcza ustala czas i miejsce wyborów uzupełniających.  

 

§ 5 

1. Bierne prawo wyborcze w powyższych wyborach, zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 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 Uniwersytetu Wrocławskiego w przypadku wyborów przedstawicieli do 

organów kolegialnych. 

2. W razie wątpliwości związanych ze spełnianiem wymogów, o których mowa w ust. 1 

oraz § 2 ust. 3, odpowiednia komisja wyborcza zasięga niezbędnych informacji  

w Dziale Kadr lub Dziale Nauczania.  

§ 6 

1. Protokół komisji wyborczej wraz z załącznikami przekazywany jest do Uczelnianej 

Komisji Wyborczej w ciągu trzech dni od daty wyborów. 

2. Załącznikami do protokołu z przebiegu zebrania wyborczego są:  

1/ oryginał protokołu/ów komisji skrutacyjnej,  

2/ karty do głosowania,  

3/ oryginał listy obecności,  

4/ oświadczenia wraz ze zgodą na kandydowanie. 

 

§ 7 

W sprawach wyborczych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje 

odpowiednio Regulamin wyborczy dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  

w Uniwersytecie Wrocławskim w brzmieniu Załącznika do Uchwały Nr 1/2016 Uczelnianej 

Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2016 r.  

 

 

 

                                                           
2 Uchylony Uchwałą Nr 14/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2016 r. 
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                                                            Załącznik Nr 1  
                                                                           do Regulaminu 
 

Wrocław, dnia .................... 

 

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

 

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

                       jednostka organizacyjna 

 
 

OŚWIADCZENIE 
kandydat na dziekana/prodziekana 

 
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  
§ 25 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego: 

 łączenia funkcji dziekana z funkcją rektora, 
 łączenia funkcji dziekana, prodziekana z funkcją organu jednoosobowego w innej uczelni 

albo bycia założycielem uczelni niepublicznej. 
 

Spełniam warunki określone w § 25 ust. 3 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego: 
 dziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego; 
 prodziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora. 

 
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 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 
 korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie na Dziekana/Prodziekana*  
 
………….……………………………………….……….…… …………………………….…………….. Uniwersytetu Wrocławskiego 
                                       /nazwa wydziału/ 

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

         Podpis 

 
Oświadczam, że w związku z kandydowaniem na stanowisko Dziekana/Prodziekana* Wydziału  
………………………………………………………………………………………………………………… Uniwersytetu Wrocławskiego 
złożyłem/am Rektorowi, za pośrednictwem Działu Kadr Uniwersytetu Wrocławskiego, 

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/komórka administracyjna  

 

 

OŚWIADCZENIE 
nauczyciel akademicki 

 

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. 

 

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 na ……………………………………….………………….. 

 

 

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

 podpis
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             Załącznik Nr 3  
do Regulaminu 

 

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

 

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

                       imię i nazwisko, stopień / tytuł 

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

       jednostka organizacyjna/komórka administracyjna  

 

 

OŚWIADCZENIE 
pracownik niebędący nauczycielem akademickim 

 

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., że jestem zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie na ……………………………………….………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         podpis 


