
KOMUNIKAT NR 1/2020 
PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2016-2020 

w kontekście wyborów kandydatów na dziekanów na kadencję 2020-2024   
 

 

W nawiązaniu do przytoczonych poniżej przepisów uchwały Nr 102/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego, z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiednich przepisów 

Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (zob. załącznik do 

zarządzenia Nr 157/2019 Rektora z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego)  

i przepisów Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (zob. 

załącznik do zarządzenia Nr 153/2019 Rektora z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Wrocławskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem 

Uniwersytetu Wrocławskiego), Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

informuje, że: 

1. kadencja rad wydziałów (wydziałowych kolegiów elektorów) 

funkcjonujących w ramach kadencji 2016-2020 upływa z dniem 31 sierpnia 

2020 r.; 

2. kandydata na dziekana na kadencję 2020-2024 wybiera wydziałowe 

kolegium elektorów, którego funkcję pełni rada wydziału funkcjonująca  

w ramach kadencji 2016-2020 [co wynika z § 1 pkt 8 lit. a) uchwały Nr 17/2019 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz wyborów do; 

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i wyborów kandydatów na Dziekanów  

w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024]; 
3. wybory uzupełniające do rad wydziałów (wydziałowych kolegiów elektorów) 

funkcjonujących w ramach kadencji 2016-2020 można zarządzić jedynie  

w stosunku do mandatów, które wygasły najpóźniej dnia 29 lutego 2020 r. – 

zarówno co do przedstawicieli odpowiednich grup wyborczych pracowników 

Uniwersytetu, jak i przedstawicieli studentów i doktorantów; 
4. wybory uzupełniające do rad wydziałów (wydziałowych kolegiów elektorów) 

zarządza Uniwersytecka Komisja Wyborcza po stwierdzeniu wygaśnięcia 

członkostwa w radzie wydziału przez właściwego dziekana; 
5. wybory uzupełniające do rad wydziałów (wydziałowych kolegiów elektorów) 

przeprowadzane są w trybie i na zasadach właściwych dla wyborów 

kadencyjnych członków rad wydziałów: 
a) podczas wydziałowych zebrań wyborczych; 

 zatrudnionych na wydziale pozostałych nauczycieli akademickich, tj. 

nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego 

oraz niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu, 

 zatrudnionych na wydziale pracowników Uniwersytetu niebędących 

nauczycielami akademickimi;    

     b) przez właściwy organ Samorządu Studentów; 

     c) przez właściwy organ Samorządu Doktorantów. 

 

 Mając na uwadze obowiązujące uwarunkowania czasowe, 
proszę dziekanów o przekazywanie Uniwersyteckiej Komisji 

Wyborczej informacji o wygaśnięciu członkostwa w radzie 
wydziału (liczbie wakatów) najpóźniej do dnia 10 marca 2020 r. 



Upływ tego terminu skutkować będzie brakiem możliwości 

zarządzenia wyborów uzupełniających.  

 
___________________ 
Przepisy Statutu stanowiące podstawę do powyższych ustaleń: 
 § 9 pkt 4 („Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: […] rady wydziałów”); 
 § 8 ust. 2 („Organy funkcjonują w kadencjach czteroletnich”); 

 § 36. („1. W skład rady wydziału wchodzą: […] 2) zatrudnieni na wydziale nauczyciele 
akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz zatrudnieni na 
stanowisku profesora Uniwersytetu – stanowiący nie mniej niż połowę składu rady,  
z zastrzeżeniem ust. 2; 3) zatrudnieni na wydziale przedstawiciele pozostałych nauczycieli 
akademickich - stanowiący nie mniej niż 10% składu rady; 4) kształcący się na wydziale 
przedstawiciele studentów i doktorantów - stanowiący nie mniej niż 20% składu rady, przy czym 
liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup na 

wydziale, jednak każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego 
przedstawiciela; 5) zatrudnieni na wydziale przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących 
nauczycielami akademickimi - stanowiący nie mniej niż 5% składu rady”); 

 § 37 ust. 2 („Kadencja rady wydziału rozpoczyna się w dniu 1 września w roku rozpoczęcia 
kadencji Rektora”); 

 § 52 ust. 1 („Rady wydziałów pełnią funkcję wydziałowych kolegiów elektorów z zastrzeżeniem 
ust. 2”); 

 § 53 („Wydziałowe kolegia elektorów wybierają kandydata na dziekana na zasadach  
i w trybie określonym w dziale II tytułu IV Statutu”); 

 § 99 („1. Wybory członków rady wydziału będących przedstawicielami pracowników 
Uniwersytetu dokonywane są na wydziałowych zebraniach wyborczych. Zasady i tryb wyboru 
członków rady wydziału będących pracownikami Uniwersytetu określają przepisy działu II 
tytułu III Statutu. 2. Zasady i tryb wyboru do rady wydziału przedstawicieli studentów  

i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w radzie wydziału określa odpowiednio 
regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu oraz regulamin Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu”; 
 § 100 („Wygaśnięcie członkostwa w radzie wydziału stwierdza właściwy dziekan w terminie 7 

dni od dnia otrzymania informacji o wygaśnięciu członkostwa i niezwłocznie informuje o tym 
Uniwersytecką Komisję Wyborczą”); 

 § 101 („1. W razie wygaśnięcia członkostwa w radzie wydziału osób, o których mowa  

w § 36 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz ust. 2 Statutu, zarządza się, bez zbędnej zwłoki, przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających do rady wydziału. 2. Do wyborów uzupełniających, o których mowa 
w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o wyborach kadencyjnych do rady wydziału”); 

 § 102 („Wyborów uzupełniających nie zarządza się, jeżeli w dniu wygaśnięcia członkostwa  
w radzie wydziału zostało mniej niż 6 miesięcy do końca kadencji rady wydziału”); 

 § 266 („1. Rady wydziałów działające w dniu 30 września 2019 r. stają się z dniem  
1 października 2019 r. radami wydziałów w rozumieniu § 9 pkt 4 Statutu. 2. Rady wydziałów, 

o których mowa w ust. 1, działają do dnia 31 sierpnia 2020 r. w składzie ukonstytuowanym na 
kadencję 2016-2020. 3. Wybory uzupełniające do rad wydziałów w okresie od dnia 1 
października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. odbywają się zgodnie z podziałem mandatów 

dokonanym przez wydziałowe komisje wyborcze na kadencję 2016-2020; w pozostałym 
zakresie do wyborów uzupełniających mają odpowiednie zastosowanie przepisy działu I i II 
tytułu III oraz rozdziału 2 działu VI tytułu III Statutu”).  

         

       Przewodniczący  
     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 

 

 dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 


