
 
 

 

KOMUNIKAT Nr 5/2020 

PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

z dnia 13 marca 2020 r. 

o dostępności przebiegu uniwersyteckiej debaty wyborczej  

 Na podstawie § 88 ust. 2 pkt 2 lit. b),  związku z § 90 ust. 2 uchwały Nr 102/2019 

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

Uniwersytetu Wrocławskiego,  Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej podaje 

do publicznej wiadomości, co następuje: 

W związku ze zwołaną na dzień 16 marca 2020 r. uniwersytecką debatą wyborczą 

informuję, że - w szczególności – ze względu na okoliczności związane  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19: 

1) debatę będzie można obejrzeć w czasie rzeczywistym na stronie głównej UWr 

(www.uni.wroc.pl); 

2) przekaz będzie obejmował fonię oraz wizję, skierowaną na kandydatów na Rektora, 

a nie na osoby zadające pytania;  

3) nagranie debaty będzie możliwe do pobrania ze strony głównej UWr 

(www.uni.wroc.pl) do dnia 20 marca 2020 r. 

4) prawo zadawania pytań w trakcie debaty posiadają jednie osoby obecne na debacie 

(w sali im. Unii Europejskiej Budynku „D”,  Wydziału Prawa, Administracji  

i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, I piętro); 

5) do dyspozycji uczestników debaty zostają też udostępnione (w tym samym 

budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii): 

a) sala im. Witolda Świdy (I piętro); 

b) sala im. Andrzeja Mycielskiego (III piętro), 

w których będzie możliwość obejrzenia transmisji debaty odbywającej się w sali 

im. Unii Europejskiej; 

6) sala im. Unii Europejskiej przeznaczona jest – w pierwszej kolejności dla członków 

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (elektorów przybywających na debatę 

prosimy o przybycie z identyfikatorem - mandatem elektora lub z dokumentem 

stwierdzającym tożsamość); 

7) osoby oglądające transmisję debaty w sali im. Witolda Świdy/sali im. Andrzeja 

Mycielskiego - chcące zadać pytanie kandydatowi/kandydatom na Rektora – 

powinny na czas zadawania pytania (i odpowiadania na nie) udać się do sali im. Unii 

Europejskiej;  

8) metody zapobiegania zakażeniu wdrażane przez organizatorów debaty obejmują 

dostępne środki ochronne, w szczególności: 

a) płyny dezynfekujące do rąk – przed wejściem do każdej  z ww. sal; 

b) odpowiedni rozkład miejsc siedzących na każdej z ww. sal. 

 

Bardzo proszę o rozważne podejmowanie decyzji o osobistym udziale w debacie. 

W razie zmiany uwarunkowań (w szczególności prawnych) mogą zostać wydane stosowne 

komunikaty – najpóźniej do godz. 9.00 w poniedziałek 16 marca 2020 r. 

 

                                                                                   Przewodniczący                                                
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