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UCHWAŁA Nr 6/2020 
UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 3 marca 2020 r. 
 

w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych  

z organizacją wyborów kandydatów na dziekanów na kadencję 2020-2024 
 

 

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 11, w związku z § 70, § 74 i § 108 – § 111 oraz § 91 

ust. 4 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w związku z § 23 

zarządzenia Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2020 r.  

w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz 

członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim 

Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych  

i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecka 

Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  
 

§ 1 
 

Ustala się wzory następujących dokumentów i formularzy związanych z organizacją 

wyborów kandydatów na dziekanów na kadencję 2020-2024:  
1) wzór zawiadomienia wydziałowej komisji wyborczej dotyczącego postępowania  

w sprawie wyłonienia kandydata na dziekana – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  
2) wzór pisemnego zgłoszenia wstępnego kandydata na dziekana – stanowiący załącznik 

Nr 2 do uchwały;  
3) wzór obwieszczenia wydziałowej komisji wyborczej o zgłoszonych wstępnych 

kandydatach na dziekana – stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały; 
4) wzór zawiadomienia wydziałowej komisji wyborczej o zwołaniu wydziałowej debaty 

wyborczej – stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały;  
5) wzór protokołu wydziałowej komisji wyborczej z wydziałowej debaty wyborczej – 

stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały;  
6) wzór zawiadomienia przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej o zwołaniu 

posiedzenia wydziałowego kolegium elektorów – stanowiący załącznik Nr 6 do 

uchwały;  
7) wzór protokołu wydziałowej komisji wyborczej z posiedzenia wydziałowego kolegium 

elektorów – stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały;  
8) wzór karty do głosowania w sprawie wyboru kandydata na dziekana poprzez 

stawianie znaku „X” (wzór „karty ze znakiem X”) – stanowiący załącznik Nr 8 do 

uchwały; 
9) wzór karty do głosowania w sprawie wyboru kandydata na dziekana poprzez  

skreślanie (wzór „karty do skreśleń”) – stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały; 
10) wzór protokołu komisji skrutacyjnej wydziałowego kolegium elektorów (dotyczący 

głosowania w sprawie wyboru kandydata na dziekana) – stanowiący załącznik Nr 10 

do uchwały. 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Przewodniczący  
     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
 

 

 dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 



Załącznik Nr 1 do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 

 

WZÓR ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCY 

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA DZIEKANA  
 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

ZAWIADOMIENIE  KOMISJI WYBORCZEJ  

…………………………………………………………………………………... 

/nazwa własna komisji/ 

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYŁONIENIA 
KANDYDATA NA DZIEKANA …………………………………………………………….. 

                                     /nazwa wydziału/ 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje harmonogram czynności związanych  

z postępowaniem w sprawie wyłonienia kandydata na dziekana: 
 

1. ___._______________.20__ r. (……………………), w godz. __:__, w …………………….…… -  
            /data ze wskazaniem dnia/dni* tygodnia/                                 /godziny/              /miejsce/ 
 

przyjmowanie przez Przewodniczącego ………………………………………………………: 
                                                                                             /nazwa własna komisji/ 

a) zgłoszeń wstępnych kandydatów na dziekana; 
 

b) zgód na kandydowanie wstępnych kandydatów na dziekana;  
 

c) oświadczeń wstępnych kandydatów na dziekana o spełnieniu wymagań, o których 

mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego; 
 

d) oświadczeń lustracyjnych/informacji lustracyjnych* wstępnych kandydatów na 

dziekana. 
 

2.  ___._______________.20__ r. (……………………), w godz. __:__, w …………………….…… -  
            /data ze wskazaniem dnia tygodnia/                                 /godziny/              /miejsce/ 
 

wydziałowa debata wyborcza, na której odbędzie się prezentacja wstępnych 

kandydatów/wstępnego kandydata na Dziekana …………………………………………….………… 

………..…………………………………………………………………………………………….…..……. /nazwa wydziału/ 
                                                           

 

3. ___._______________.20__ r. (……………………), w godz. __:__, w …………………….…… -  
            /data ze wskazaniem dnia tygodnia/                                 /godziny/              /miejsce/ 
 

posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału ...……………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………….    /nazwa wydziału/ 
 

w sprawie wyboru kandydata na Dziekana …………………………………………………………………. 
                                                    /nazwa wydziału/ 

                                                       
         …….…………………………………….. 

                                                      /przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej/  
_______________________ 
Wyjaśnienia: 
* Niepotrzebne skreślić. 
 



Załącznik Nr 2 do uchwały 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 
 

WZÓR PISEMNEGO ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO KANDYDATA NA DZIEKANA  
 

 

                                                                         

 

Wrocław, dnia ……………………………….. 

……………………………………………………… 
/imię i nazwisko członka  
wydziałowego kolegium elektorów/ 
 

  
Z G Ł O S Z E N I E  W S T Ę P N E G O  K A N D Y D A T A  N A  D Z I E K A N A  

/ o r y g i n a ł / o d p i s / *  
 

Zgłaszam Pana/Panią* ………...…………………………..…….………………………………………………¹  
                                                  /imię i nazwisko/ 

jako wstępnego kandydata na Dziekana Wydziału ………..………………………….………….………… 

……………………………………………………………………………………………………… /nazwa wydziału/  
na kadencję 20__-20__. 

 

                                                                   ……………………………………………………. 
                                                                                     /podpis zgłaszającego/ 
 

 

 

 
Otrzymałem/-am* …….…………………………………….. 
                                           /data/  
    
………………………………………………………………………….. 
/przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej / 
 
______________________________ 
Wyjaśnienia: 
* Niepotrzebne skreślić. 
1 Dziekanem może być osoba, która:  
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  
2) korzysta z pełni praw publicznych;  
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
4) nie była karana karą dyscyplinarną;  
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 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 nie pełniła w nich służby ani nie 
współpracowała z tymi organami;  
6) nie ukończy 67. roku życia do dnia 1 września 2020 r. 
Podstawa prawna - art. 20 ust. 1 i 4 w zw. z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 59 ust. 2 Statutu UWr 
Dziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego (§ 
61 ust. 1 Statutu UWr); Dziekan nie może pełnić jednocześnie innych funkcji kierowniczych w rozumieniu § 59 
Statutu (§ 61 ust. 2 Statutu UWr); Dziekan nie może pełnić funkcji organu jednoosobowego lub być członkiem 

organu kolegialnego w innej uczelni (§ 61 ust. 3 Statutu UWr). 
 

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


Załącznik Nr 3 do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 

 

WZÓR OBWIESZCZENIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZGŁOSZONYCH 

WSTĘPNYCH KANDYDATACH NA DZIEKANA  
 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

OBWIESZCZENIE  KOMISJI WYBORCZEJ  

 

…………………………………………………………………………………... 

/nazwa własna komisji/ 

O ZGŁOSZONYCH WSTĘPNYCH KANDYDATACH NA DZIEKANA  

 

…………………………………………………………….. 
                                          /nazwa wydziału/ 
 

 

Do dnia …………...…………… 20__ r. zgłoszono następujących wstępnych kandydatów na 

Dziekana …………….………………………………………………………………. (w kolejności alfabetycznej): 
                                  /nazwa wydziału/ 
 

 

1…………………………………………………………………………………………………………..; 
              [tytuł profesora/stopień naukowy, imię i nazwisko]  
 

2…………………………………………………………………………………………………………..; 
              [tytuł profesora/stopień naukowy, imię i nazwisko]  
 

3…………………………………………………………………………………………………………… . 
              [tytuł profesora/stopień naukowy, imię i nazwisko]  
 

 

 

Wstępny kandydat na Dziekana może przedłożyć wydziałowej komisji wyborczej życiorys 

oraz deklarację programową. Wydziałowa komisja wyborcza niezwłocznie zamieszcza  

w formie elektronicznej na stronie wydziału życiorys oraz deklarację programową. 
 

 

 

                                                            …………………………………………………….                                                                               
                                                    /przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej/ 
 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 

 

WZÓR ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZWOŁANIU  
WYDZIAŁOWEJ DEBATY WYBORCZEJ  

 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

ZAWIADOMIENIE  KOMISJI WYBORCZEJ  

…………………………………………………………………………………... 

/nazwa własna komisji/ 

 O ZWOŁANIU WYDZIAŁOWEJ DEBATY WYBORCZEJ   

                             ……………………………………………………….                                    
                                          /nazwa wydziału/ 
 

W dniu ___. _____________. 20__ r. o godz. __:__ 

w  …………………………………………1
 

 

rozpocznie się wydziałowa debata wyborcza w formule 

otwartego zebrania, na której odbędzie się prezentacja 

wstępnych kandydatów na Dziekana ………………………………………….……………….. 

                                                                         /nazwa wydziału/ 
Porządek wydziałowej debaty wyborczej: 

1. Otwarcie wydziałowej debaty wyborczej. 

2. Wyznaczenie protokolanta wydziałowej debaty wyborczej. 

3. Przedstawienie kluczowych przepisów dotyczących wydziałowej debaty wyborczej,  

w tym - obowiązujących zasad prezentacji wstępnych kandydatów na dziekana,  

w szczególności: limitu czasu na przedstawienie przez wstępnego kandydata na 

dziekana deklaracji programowej – maksimum ……. minut; limitu czasu na udzielenie 

przez wstępnego kandydata na dziekana odpowiedzi na zadane pytania/pytanie – 

maksimum ……. minut; limitu czasu na zadanie pytań/pytania przez uczestnika 

wydziałowej debaty wyborczej². 

4. Losowanie kolejności wystąpień wstępnych kandydatów na dziekana (przedstawiania 

deklaracji programowej, udzielania odpowiedzi na pytania)³. Losowanie polegać 

będzie na …………………………………………………………………………………..4   

5. Przedstawianie przez wstępnych kandydatów na dziekana deklaracji programowych. 

6. Udzielanie przez wstępnych kandydatów na dziekana odpowiedzi na pytania 

zadawane przez uczestników wydziałowej debaty wyborczej.  

7. Zamknięcie wydziałowej debaty wyborczej. 

 
                                                                …………………………………………………….                                                                               

                                                  /przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej/ 
 
_______________________ 
Wyjaśnienia: 
¹ Odpowiednio: data i godzina rozpoczęcia wydziałowej debaty wyborczej. 
² Do ustalenia przez wydziałową komisję wyborczą. 
³ Znajdzie zastosowanie, o ile zajdzie sytuacja wskazywana w § 110 ust. 5 zd. pierwsze Statutu UWr (W razie 
gdy w wydziałowej debacie wyborczej uczestniczy więcej niż jeden wstępny kandydat na dziekana, prowadzący 
debatę dokonuje losowania kolejności wystąpień, o których mowa w ust. 4 pkt 1). 
4 Opisanie zasad i trybu losowania dokonywanego przez prowadzącego wydziałową debatę wyborczą. 



 
 

Załącznik Nr 5 do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej 

Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 

marca 2020 r. 
 

 

WZÓR PROTOKOŁU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  
Z WYDZIAŁOWEJ DEBATY WYBORCZEJ 

 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ …………………………………………………………………………………...1 
Z WYDZIAŁOWEJ DEBATY WYBORCZEJ   ………………………………………………………………………… 2 

ZWOŁANEGO W CELU PREZENTACJI WSTĘPNYCH KANDYDATÓW NA DZIEKANA 

 

które odbyło się w dniu __.________. 20__ r. (o godz. __:__) w ……………………………………… 
 

 

 

1. Zebranie otworzył przewodniczący Komisji Wyborczej/inny upoważniony jej członek*  
.......................................................................................................................... 
                                                     /imię i nazwisko/ 
zwany dalej przewodniczącym debaty, przedstawiając porządek wydziałowej debaty 

wyborczej. 
 

2. Przewodniczący debaty wyznaczył protokolanta wydziałowej debaty wyborczej: 
   
.......................................................................................................................... 
                                                    /imię i nazwisko/ 
 

3. Następnie przewodniczący debaty zapoznał uczestników wydziałowej debaty wyborczej 

z kluczowymi przepisami dotyczącymi wydziałowej debaty wyborczej, w tym - 

obowiązującymi zasadami prezentacji wstępnych kandydatów na dziekana,  

w szczególności: limitami czasu na przedstawienie przez wstępnego kandydata na 

dziekana deklaracji programowej – maksimum ……. minut; limitami czasu na udzielenie 

przez wstępnego kandydata na dziekana odpowiedzi na zadane pytania/pytanie – 

maksimum ……. minut; limitami czasu na zadanie pytań/pytania przez uczestnika 

wydziałowej debaty wyborczej3. 

 

4. Przewodniczący debaty dokonał też losowania kolejności wystąpień wstępnych 

kandydatów na dziekana (kolejności przedstawiania deklaracji programowej i udzielania 

odpowiedzi na pytania)³. 
 

5. Po takim przygotowaniu przewodniczący debaty udzielił głosu ………………………………………. 
                                                                                                      /imię i nazwisko/ 
celem przedstawienia deklaracji programowej. Wstępny kandydat na dziekana stwierdził, 
w szczególności, co następuje …………………………..…....................................................... 
...........................................................................................................................

........................…............................................................................................... 4  
 

6. W kolejnej części przewodniczący debaty otworzył możliwość zadawania przez 

uczestników wydziałowej debaty wyborczej pytań wstępnym kandydatom na dziekana  



(w formule wstępny kandydat na dziekana udziela odpowiedzi na pytanie bezpośrednio 

po jego zadaniu - § 110 ust. 6 Statutu UWr). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

7. Przewodniczący debaty zamknął wydziałową debatę wyborczą.  

      

           Protokolant                                                                Przewodniczący 
 

 

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

 
 
 
 
_______________________ 
Wyjaśnienia: 
* Niepotrzebne skreślić. 
1 Nazwa własna komisji. 
2 Nazwa wydziału. 
3 Stosownie do ustaleń przyjętych przez wydziałową komisję wyborczą. 
4 Adekwatnie do liczby wstępnych kandydatów na dziekana. 
 



                                                                                                                    Załącznik Nr 6 do uchwały 
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 

 

WZÓR ZAWIADOMIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

O ZWOŁANIU POSIEDZENIA WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW 
 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ  

                            ……………………………………………………….                                    
                                          /nazwa wydziału/ 
 

W dniu ___. _____________. 20__ r. o godz. __:__ 

w  …………………………………………1 
 

rozpocznie się posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału 
 

                           ...……………………………………………………………………… 
/nazwa wydziału/ 

 

zwołane w celu wyboru kandydata na Dziekana  

……………………………………….. 

/nazwa wydziału/ 
  

Proponowany porządek posiedzenia Kolegium Elektorów ……………………………: 

                                                                                                     /nazwa wydziału/ 
 

1. Otwarcie posiedzenia Kolegium Elektorów ………………………………………………………………………  
(zwane dalej posiedzeniem).                                                        /nazwa wydziału/ 

2. Wyznaczenie protokolanta posiedzenia.  
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia.  
4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
5. Przedstawienie kluczowych przepisów dotyczących wyboru kandydata na dziekana. 
6. Postępowanie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Kolegium Elektorów 

…………………………………………………………. (na kadencję 2020-2024). 
        /nazwa wydziału/ 

7. Postępowanie w sprawie głosowania/głosowań w sprawie wyboru kandydata na 

Dziekana2. 
8. Podanie wyników głosowania elekcyjnego/głosowań w sprawie wyboru kandydata na 

Dziekana3. 
9. Ustalenie, czy jeden z wstępnych kandydatów na Dziekana uzyskał bezwzględną 

większość ważnie oddanych głosów statutowego składu Kolegium Elektorów 

………………………………………………………………. i związanych z tym konsekwencji dla dalszego  
       /nazwa wydziału/ 
przebiegu posiedzenia4.  
 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

                                                             ……………………………………………………………… 
                                                /przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej/ 

_______________________  
Wyjaśnienia: 
1 

Odpowiednio: data i godzina rozpoczęcia posiedzenia oraz miejsce tego posiedzenia. 
2 

Stosownie do potrzeb (zob.  § 111 ust. 4-8, w związku z § 91 ust. 4 Statutu UWr). 
3 Stosownie do potrzeb (zob.  § 111 ust. 9 Statutu UWr). 
4
 Stosownie do potrzeb (zob.  § 111 ust. 4-8, w związku z § 91 ust. 4 Statutu UWr). 



 

Załącznik Nr 7 do uchwały                             
                                                                    Uniwersyteckiej Komisji 

Wyborczej  
                                                                 Nr 6/2020  

z dnia 3 marca 2020 r. 
 

WZÓR PROTOKOŁU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z POSIEDZENIA 

WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW 
 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ …………………………………………………………………………………...1 
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM ELEKTORÓW  ………………………………..……………………………………… 2 

ZWOŁANEGO W CELU WYBORU KANDYDATA NA DZIEKANA 

 

które odbyło się w dniu __.________. 20__ r. (o godz. __:__) w ……………………………………. 
 
 

Statutowy skład Kolegium Elektorów …………………………………….………………………………… - ____, 
                                                                           /nazwa wydziału -   liczba elektorów/ 
 

w tym: uprawnionych do głosowania .......... oraz liczba wakatów……………………. 
 

Minimalny próg poparcia dla dokonania wyboru wstępnego kandydata na Dziekana to 

…….….. głosów - co stanowi bezwzględną większość statutowego składu wydziałowego 

kolegium elektorów. 
 

1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Wyborczej/inny upoważniony jej 

członek* .......................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

zwany dalej przewodniczącym posiedzenia, przedstawiając projekt porządku posiedzenia 
 

2. Przewodniczący posiedzenia wyznaczył protokolanta posiedzenia: 
   
.......................................................................................................................... 

/imię i nazwisko/ 
 

3. Przewodniczący posiedzenia stwierdził ważność posiedzenia (kworum wynosi ………. 

osób, obecnych na podstawie listy obecności członków wydziałowego kolegium elektorów 

- …………….. osób)3. 
 

4. Po takim przygotowaniu przewodniczący posiedzenia zarządził glosowanie nad 

przyjęciem porządku posiedzenia. 
 

5. Następnie przewodniczący posiedzenia przedstawił (w kolejności alfabetycznej) listę 

wstępnych kandydatów na Dziekana. 
 

LP nazwisko i imię jednostka organizacyjna 
1   

2   

3   
 

6. Przewodniczący posiedzenia zarządził wybór komisji skrutacyjnej w głosowaniu 

jawnym, spośród osób nieumieszczonych na liście wstępnych kandydatów na 

Dziekana4 .  
 

7. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie:  



 

1.………......................................................................................................... 
 

2................................................................................................................. 
 

3................................................................................................................. 
Komisja skrutacyjna wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym został/-a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Przewodniczący posiedzenia: 
    a) poinformował, że obowiązującym rodzajem karty5

 do głosowania jest „karta ze  
        znakiem «x»”/„karta do skreśleń”*;  

b) podał warunki decydujące o ważności wyborów oraz ich skutkach; 
c) zarządził przygotowanie kart do głosowania Nr …. w liczbie ….. szt. 

 
9. Przewodniczący posiedzenia zarządził rozpoczęcie głosowania Nr ……, rozdano …. szt. 

kart do głosowania, opieczętowanych właściwą pieczęcią. Pozostało niewykorzystanych 

……………… szt. kart do głosowania. 
10. Przeprowadzono głosowanie tajne.  
11. Przewodniczący posiedzenia ogłosił zakończenie głosowania Nr …. 
12. Przewodniczący komisji skrutacyjnej, po przeliczeniu głosów, przekazał protokół 

głosowania Nr …… przewodniczącemu posiedzenia, który podał, że w głosowaniu 

uzyskano następujące wyniki, odczytując Protokół z głosowania Nr……  
136,7,8. Na tej podstawie przewodniczący posiedzenia stwierdził, że największą liczbę 

głosów otrzymały – kolejno - następujące osoby: 
 

          1...........................................................................   (..... głosów za), 
                                         /nazwisko i imię/ 
  
 2.........................................................................…  (…… głosów za), 
                                          /nazwisko i imię/ 
 

 3.............................................................................  (…….głosów za), 
                                          /nazwisko i imię/ 
 

14. Przewodniczący zamknął posiedzenie.  

          Protokolant                                                                Przewodniczący 
 

 

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

Załącznikami do niniejszego protokołu są: 
1/ oryginał/y protokołu/protokołów komisji skrutacyjnej,  
2/ karty do głosowania,  
3/ oryginał listy obecności elektorów.  
 

 
 
 
 
 
________________________ 
Wyjaśnienia: 
* Niepotrzebne skreślić. 
1 Nazwa własna komisji. 
2 Nazwa wydziału. 



3 Brzmienie pkt 3 w sytuacji braku kworum: „Przewodniczący posiedzenia, wobec niespełnienia 

wymogu kworum, zamknął posiedzenie wydziałowego kolegium elektorów” – punkt ten kończy 
protokół.   
4 Komisja skrutacyjna składa się z co najmniej 3 osób. W przypadku niewyłonienia komisji 
skrutacyjnej lub jej pełnego składu w drodze głosowania, członków komisji skrutacyjnej wyznacza 
przewodniczący posiedzenia.  
5 W przypadku głosowania przeprowadzanego przy pomocy „karty ze znakiem «x»” – nazwiska  
i imiona wstępnego kandydata/wstępnych kandydatów (stosownie do liczby zgłoszeń) umieszczane 

są na opieczętowanych kartach do głosowania przez właściwą komisję wyborczą. W przypadku 
głosowania przeprowadzanego przy pomocy „karty do skreśleń” - nazwiska i imiona wstępnego 
kandydata/wstępnych kandydatów (stosownie do liczby zgłoszeń) wpisywane są na 
opieczętowanych kartach do głosowania przez poszczególnych elektorów na posiedzeniu 
wydziałowego kolegium elektorów. 
6 W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 111 ust. 5 Statutu UWr, po pkt 13 należy 

wpisać kolejny pkt w brzmieniu: „Z powodu wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 111 ust. 5 
Statutu UWr, przewodniczący posiedzenia: 
a) wskazał, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia drugiego głosowania; 
b) poinformował, że obowiązującym rodzajem karty do głosowania jest „karta ze znakiem 
«x»”/„karta do skreśleń”*;  
c) podał warunki decydujące o ważności wyborów oraz ich skutkach; 
d) zarządził przygotowanie kart do głosowania Nr … w liczbie….. szt.”. 
7 W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 111 ust. 6 Statutu UWr, należy wpisać 
kolejny pkt w brzmieniu: „Z powodu wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 111 ust. 6 Statutu 
UWr, przewodniczący posiedzenia: 
a) wskazał, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia trzeciego głosowania; 
b) poinformował, że obowiązującym rodzajem karty do głosowania jest „karta ze znakiem 
«x»”/„karta do skreśleń”*;  
c) podał warunki decydujące o ważności wyborów oraz ich skutkach; 
d) zarządził przygotowanie kart do głosowania Nr … w liczbie….. szt.”. 
8 W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 111 ust. 7 Statutu UWr, po pkt 13 należy 

wpisać kolejny pkt w brzmieniu: „Z powodu wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 111 ust. 7 
Statutu UWr, przewodniczący posiedzenia wskazał, że nie przeprowadza się kolejnych głosowań”. 
 



                                                                                      Załącznik Nr 8 do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 

  
 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA NA DZIEKANA 

POPRZEZ STAWIANIE ZNAKU „X”  
(WZÓR „KARTY ZE ZNAKIEM „X”) 

 
 

 
 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA (KARTA ZE ZNAKIEM „X”) 1 
 

Data głosowania ………………………………………………………….. 
 
Głosowanie w sprawie wyboru kandydata na Dziekana ……………………………………… 

                                                                        /nazwa wydziału/ 
 

 (głosowanie Nr  ………) 

 
 
 
 
 

  

 

 

1. ………………………………………………………………………………. 
/nazwisko i imię wstępnego kandydata na dziekana/ 

 

 

 

2. ……………………………………………………………………………….. 
/nazwisko i imię wstępnego kandydata na dziekana/ 

 

 

 

3. ……………………………………………………………………………….. 
/nazwisko i imię wstępnego kandydata na dziekana/ 

 


 


 

 

 

 
 

właściwa pieczęć 

 

 
 

___________________________________ 
Wyjaśnienia: 
1 Nazwiska i imiona wstępnych kandydatów na dziekana, stosownie do liczby zgłoszeń, umieszczane są 
alfabetycznie na karcie do głosowania przez właściwą komisję wyborczą. Elektor głosuje, stawiając znak „x”  
w kratce z lewej strony obok nazwiska i imienia popieranego wstępnego kandydata na dziekana. 



 
                                                                                                                                                                   

Załącznik Nr 9 do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 

 
 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA NA DZIEKANA 

POPRZEZ SKREŚLANIE (WZÓR „KARTY DO SKREŚLEŃ”) 
 

 

 
 

 

 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA (KARTA DO SKREŚLEŃ)1 
 

Data głosowania ………………………………………………………….. 
 
Głosowanie w sprawie wyboru kandydata na Dziekana ……………………………………… 

                                                                        /nazwa wydziału/ 
 

 (głosowanie Nr  ………) 

 

 

 

 

1. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię wstępnego kandydata na dziekana/ 

 

2. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię wstępnego kandydata na dziekana/ 

 

3. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię wstępnego kandydata na dziekana/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

właściwa pieczęć 

 

 

 

___________________________________ 
Wyjaśnienia: 
1 Nazwiska i imiona wstępnych kandydatów na dziekana, stosownie do liczby zgłoszeń, umieszczane są na 
karcie do głosowania przez poszczególnych elektorów na posiedzeniu wydziałowego kolegium elektorów. Listę 
wstępnych kandydatów na dziekana podaje alfabetycznie przewodniczący posiedzenia. Elektor głosuje, 
pozostawiając na karcie nieskreślone nazwisko i imię popieranego wstępnego kandydata na dziekana. W kratce 
z lewej strony obok nazwiska i imienia popieranego wstępnego kandydata na dziekana. 



Załącznik Nr 10 do uchwały 
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 6/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 

 

WZÓR PROTOKOŁU KOMISJI SKRUTACYJNEJ WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW 

(DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA NA DZIEKANA) 
 
 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ 
KOLEGIUM ELEKTORÓW 

………………………………………… 
/nazwa wydziału/ 

Z GŁOSOWANIA Nr … 
W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA NA DZIEKANA 

 

przeprowadzonego na posiedzeniu Kolegium Elektorów  
………………………………………… 

/nazwa wydziału/ 
 

w dniu ___ ___________ 20__ r. 
 

SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ: 
1. ......................................................................................... (przewodniczący) 
2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
4. ......................................................................................... 
5. ......................................................................................... 
 

Liczba elektorów uprawnionych do głosowania: _____ 
Liczba obecnych na posiedzeniu wydziałowego kolegium elektorów według listy obecności 

elektorów: _____ 
 

 

W Y N I K I   G Ł O S O W A N I A   Nr … 
W SPRAWIE WYBORU KANDYDATA NA DZIEKANA 

 

 

Liczba głosów oddanych ogółem  .......................   
 

Liczba głosów ważnych   ....................... 
 

Liczba głosów nieważnych   ....................... 
 

Liczba głosów na poszczególnych wstępnych kandydatów na Dziekana: 
 
                                                 /imię i nazwisko/                                                      /liczba głosów/ 
 

1. ............................................................. ______ 
 

2. ............................................................. ______ 
 

3. ............................................................. ______ 
 

4. ............................................................. ______ 



 

     PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ 
 

1. ....................................................... 
                                                                                                         /przewodniczący/ 
 

      2. ............................................…......... 
 

      3. .......................................................  
 

                                                        4. ....................................................... 
 

                                                        5. ....................................................... 
                                        
 

 

 

 

 

 

 


