
 

KOMUNIKAT Nr 4/2020 

PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu prezentacji kandydatów na Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego podczas uniwersyteckiej debaty wyborczej dotyczącej wyborów 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 

Na podstawie § 90 ust. 3 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

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

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej w porozumieniu z Przewodniczącym 

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów ustala, co następuje: 

§ 1 

1. Podczas posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Przewodniczący 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej w porozumieniu z Przewodniczącym Uniwersyteckiego 

Kolegium Elektorów ustalił zasady i tryb prezentacji kandydatów na Rektora podczas 

uniwersyteckiej debaty wyborczej. 

2. Użyte w komunikacie określenia oznaczają: 

1/ Przewodniczący – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej; 

2/ Rektor – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego; 

3/ Senat – Senat Uniwersytetu Wrocławskiego; 

4/ Statut – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego; 

5/ UKW – Uniwersytecka Komisja Wyborcza; 

6/ Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Kandydatem na Rektora jest osoba objęta zgłoszeniem indykacyjnym, która  

w terminie złożyła w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej pisemną zgodę na kandydowanie 

oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie i Statucie oraz została 
zaopiniowana przez Senat. 

  § 2 

1. Uniwersytecką debatę wyborczą otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub 

wyznaczona przez niego osoba.  

2. Przewodniczący przy pomocy członków UKW czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

uniwersyteckiej debaty wyborczej. 

3. Z przebiegu uniwersyteckiej debaty wyborczej protokół sporządza osoba wskazana 

przez Przewodniczącego. 

 

§ 3 

1. Po otwarciu uniwersyteckiej debaty wyborczej Przewodniczący: 

1/ przedstawia – w kolejności alfabetycznej – listę kandydatów na Rektora; 

2/ podaje informację o zasadach i trybie prezentacji kandydatów na Rektora; 

3/ dokonuje losowania kolejności wystąpień kandydatów na Rektora, z zastrzeżeniem 
ust. 2-4. 

2. Przewodniczący - według kolejności alfabetycznej listy kandydatów na Rektora – ustala 

kolejność ich wystąpień, losując zaklejone koperty, w których znajdują się kartki 
wyznaczające kolejność tych wystąpień.  

3. Wylosowane numery określają kolejność autoprezentacji oraz kolejność odpowiedzi na 

pytania z sali, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Wylosowana kolejność odpowiedzi na pytania obowiązuje w razie zadania pytania 

więcej niż jednemu kandydatowi. 
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 § 4 

1. Przewodniczący udziela głosu poszczególnym kandydatom na Rektora celem 

przedstawienia przygotowanych przez nich autoprezentacji. 

2. Autoprezentacja kandydata na Rektora może w szczególności obejmować życiorys  

i deklarację programową kandydata. 

3.  Autoprezentacja kandydata na Rektora nie może trwać dłużej niż 15 minut. 

4. W razie przekroczenia czasu autoprezentacji Przewodniczący przerywa wystąpienie 
kandydata na Rektora.  

 

§ 5 

1. Po zakończeniu prezentacji ostatniego z kandydatów na Rektora Przewodniczący 

otwiera możliwość zadawania pytań kandydatom na Rektora przez uczestników 

uniwersyteckiej debaty wyborczej.  

2. Przewodniczący kieruje zadawaniem pytań.  

3. Uczestnik uniwersyteckiej debaty wyborczej, po przedstawieniu się, określa, do kogo 

kieruje pytanie/pytania. Czas na zadanie pytania/pytań nie może przekroczyć 3 minut.  

4. W razie przekroczenia czasu, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący przerywa 

zadawanie pytania. 

5. Po zakończeniu zadawania pytania/pytań przez uczestnika uniwersyteckiej debaty 

wyborczej kandydat/kandydaci na Rektora udziela/udzielają odpowiedzi. Czas odpowiedzi 

przez kandydata na Rektora na pytanie/pytania zadane przez uczestnika uniwersyteckiej 
debaty wyborczej nie może przekroczyć 5 minut. 

6. W razie przekroczenia czasu, o którym mowa w ust. 5, Przewodniczący przerywa 
odpowiedź kandydata na Rektora.  

 

§ 6 

Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

                Przewodniczący                                               Przewodnicząca 

     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej                Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

 

 

      dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr                       prof. dr hab. Anna Trzeciak 

 

 

 


