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UCHWAŁA NR 12/2018 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 10 października 2018 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. (z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

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),  

w związku z art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz  art. 

10, 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 oraz 29 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) 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 będącego Załącznikiem do Uchwały 

Nr 7/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2016 r. (z późniejszymi 

zmianami) w prowadza się zmiany: 

  

1/ ust. 3 w § 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kandydat ubiegający się o funkcję przedstawiciela do rady wydziału oraz 

Senatu UWr składa na ręce Przewodniczącego zebrania wyborczego pisemne 

oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego oraz zgodę na 

kandydowanie. Wzór oświadczenia dla: 

 kandydatów do rady wydziału w grupie nauczycieli akademickich stanowi 

Załącznik Nr 2, 

 kandydatów do rady wydziału w grupie nienauczycieli stanowi Załącznik Nr 3, 

 kandydatów do Senatu UWr stanowi Załącznik Nr 4.”; 

 

2/ ust. 1 w § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. W związku z wykładnią art. 227, 228 ust. 1 i 2, art. 232 oraz art. 233 ustawy  

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce do określenia biernego i czynnego prawa wyborczego stosuje się 

przepisy: 

1/ w wyborach do Senatu UWr – art. 10 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7  

w związku z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

2/ w wyborach do rad wydziałów UWr – § 8 ust. 4 i 5 uchwały Nr 32/2012 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut 

Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami).”; 

3/ Załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

 

4/Załącznik Nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej 

uchwały; 
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5/ Po Załączniku Nr 3 dodaje się Załącznik Nr 4 do Regulaminu w brzmieniu 

Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
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Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 12/2018  
z dnia 10.10.2018 r. 

 

 
Załącznik Nr 2  
do Regulaminu 
 

 

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

 

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

                       imię i nazwisko, stopień / tytuł 

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

       jednostka organizacyjna/komórka administracyjna  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
nauczyciel akademicki – kandydat w wyborach do rady wydziału 

 

Niniejszym oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze do organów Uniwersytetu 

Wrocławskiego, określone w § 8 ust. 5 uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego  

(z późniejszymi zmianami) tzn.: 

 Uniwersytet Wrocławski jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia, 

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

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do rady Wydziału ..…………… 

.………………………………….. 

 

 

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

     podpis
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Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 12/2018  
z dnia 10.10.1910 r. 

            

 
 
 
   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 § 8 ust. 5 uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego  

(z późniejszymi zmianami) tzn., że jestem zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim  

w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do rady Wydziału ………………. 

…………………………………..………………….. 

 

 

 

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

        podpis
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Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 12/2018  
z dnia 10.10.2018 r. 

            

 
   Załącznik Nr 4  

do Regulaminu 

 

 

 

 

Wrocław, dnia .................... 

 

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

 

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

                       jednostka organizacyjna 

 
 

OŚWIADCZENIE 
kandydata w wyborach do Senatu UWr 

 
Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach uzupełniających do Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego w kadencji 2016-2020 oraz 
 

oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 w związku art. 29 ust. 4 
z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. , poz. 
1668), tzn.: 
 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych, 
 korzystam z pełni praw publicznych, 
 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
 nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną, 
 nie ukończyłem/am 67 roku życia w dniu 1 września 2016 r., 
 w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am  
w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami. 

 
 
 

.............................................. 
        podpis 

 

Oświadczam, że jeżeli zostanę wybrany do Senatu UWr to w terminie 7 dni od dnia wyboru złożę 
Rektorowi, za pośrednictwem Działu Kadr Uniwersytetu Wrocławskiego, odrębne oświadczenie 
lustracyjne o treści i zakresie zgodnym z art.  20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Jestem świadomy/a, że zgodnie z art. 20 ust. 4 w związku z 29 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce moje członkowstwo w Senacie UWr wygaśnie w przypadku niezłożenia ww. 
oświadczenia. * 

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

        podpis 
 
 
* dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT

