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UCHWAŁA Nr 16 /2020 
UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 12 maja 2020 r. 
 

w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych  

z organizacją wyborów przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz rad wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego systemem urn 
 

 

Na podstawie § 55 ust 4 pkt 11, w związku z § 70, § 74 i § 79 uchwały Nr 

102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w związku z § 11 ust. 4 i § 17 ust. 

4 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 do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rad wydziałów Uniwersytetu 

Wrocławskiego na kadencję 2020-2024:  
1) wzór uchwały wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej o przeprowadzeniu wyborów 

systemem urn – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  
2) wzór obwieszczenia wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej o zgłoszonych 

kandydatach w wyborach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału 

Uniwersytetu Wrocławskiego – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;  
3) wzory zawiadomień Przewodniczącego wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej  

o czasie i miejscu wyborów do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady 

wydziału Uniwersytetu Wrocławskiego systemem urn – stanowiące: 
a) załącznik Nr 3a – wzór zawiadomienia Przewodniczącego 

wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej o czasie i miejscu wyborów do 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału Uniwersytetu 

Wrocławskiego systemem urn – wybory bez podziału na obwody głosowania, 
b) załącznik Nr 3b – wzór zawiadomienia Przewodniczącego 

wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej o czasie i miejscu wyborów do 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału Uniwersytetu 

Wrocławskiego systemem urn – wybory z podziałem na obwody głosowania; 
4) wzory zawiadomień Przewodniczącego wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej  

o wynikach wyborów do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału 

Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzonych systemem urn – stanowiące:  
a) załącznik Nr 4a – wzór zawiadomienia Przewodniczącego 

wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej o czasie i miejscu wyborów do 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału Uniwersytetu 

Wrocławskiego przeprowadzonych systemem urn - zawiadomienie bez 

głosowania dodatkowego,  
b) załącznik Nr 4b – wzór zawiadomienia Przewodniczącego 

wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej o czasie i miejscu wyborów do 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału Uniwersytetu 

Wrocławskiego przeprowadzonych systemem urn - zawiadomienie z informacją 

o głosowaniu dodatkowym, 
c) załącznik Nr 4c – wzór zawiadomienia Przewodniczącego 

wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej o czasie i miejscu wyborów do 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału Uniwersytetu 



 

Wrocławskiego przeprowadzonych systemem urn - zawiadomienie o wyniku 

głosowania dodatkowego; 
5) wzór protokołu wydziałowej/okręgowej komisji wyborczej z wyborów do Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego lub do rady wydziału Uniwersytetu Wrocławskiego 

przeprowadzonych systemem urn – stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały; 
6) wzór karty do głosowania poprzez stawianie znaku „x” (wzór „karty ze znakiem „x”) – 

stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały; 
7) wzór protokołu komisji skrutacyjnej z głosowania przeprowadzonego system urn  – 

stanowiący załącznik Nr 7 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  16/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
 

WZÓR UCHWAŁY WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  
O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW SYSTEMEM URN  

 

 

Uchwała Nr    /20__ 
Komisji Wyborczej .………………….1 

z dnia …………………. 20__ r. 
 

o przeprowadzeniu wyborów systemem urn 
 

Na podstawie § 79 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 

maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz § …….2 w 

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, Komisja Wyborcza 

……..………………1 postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
Wybory do ………………………...……….3  w grupie ……………………………………………………….4 na 

kadencję 20__ -20__ zostaną przeprowadzone systemem urn (zwane dalej „wyborami”). 
 

§ 2 
Do obsadzenia jest ………. mandatów5.    
 

§ 3 
Wybory przeprowadzi Komisja Wyborcza ……………………..1 w składzie (zwana dalej 

„Komisją”): 
1) ……………………………………….. - Przewodniczący6, 
2) ………………………………………. - członek komisji, 
3) ………………………………………. - członek komisji, 
4) ………………………………………. - członek komisji, 
5) ………………………………………. - członek komisji. 

 

§ 4 
1. Przewodniczący Komisji, na podstawie § 67 ust. 2 Statutu UWr, powołał komisję 

skrutacyjną w składzie: 
1) ………………………………………. - członek komisji, 
2) ………………………………………. - członek komisji, 
3) ………………………………………. - członek komisji7. 

2. Komisja skrutacyjna wybrała spośród siebie przewodniczącego - ………………………………… 
3. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach. 

 

§ 5 
1. Komisja ustanawia następujące zasady i tryb zgłaszania kandydatów w wyborach: 

1/ kandydaci …………….3, będący członkami grupy ……………………4 - osobiście lub za 

pośrednictwem wyborcy posiadającego czynne prawo wyborcze w tej samej grupie 

wyborczej pracowników UWr – składają zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie 

o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie UWr, z zastrzeżeniem pkt 2; 



 

2/ osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ma obowiązek złożenia 

oświadczenia lustracyjnego lub - jeżeli takie oświadczenie już składała – informacji 

lustracyjnej; 
3/ formularze dokumentów, o których mowa w pkt 1, stanowią załączniki do 

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

2020 r., a także dostępne są w formacie edytowalnym na stronie internetowej BIP 

https://bip.uni.wroc.pl/1237/308/oswiadczenia-2020.html8, 
4/ dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy złożyć do dnia do dnia ………  

………………… 20__ r.9 w ………………………………………………………………………………..10. 
2. Obwieszczenie Przewodniczącego komisji zawierające listę kandydatów zostanie 

umieszczone na stronie internetowej/stronach internetowych ………………………………………..11 

do dnia ……….. ……………… 20__ r.12 
§ 613 

Do przeprowadzenia wyborów komisja wyborcza tworzy obwody głosowania: 
obwód głosowania Nr 1 – dla jednostek ………………………………….. 
obwód głosowania Nr 2 – dla jednostek ………………………………….. 
 

§ 7 
Głosowanie systemem urn odbędzie się w dniu ___ ______________ 20__ r.  
w ………………………………………………………………………………………………………..14 
od godz. ___:_____ do godz. ___:____. 
 

§ 8 
Zgodnie z § 70 Statutu UWr:  

1) głos oddany w wyborach jest ważny, jeżeli liczba popieranych na karcie do 

głosowania kandydatów nie przekracza liczby mandatów tj. ……….5; 
2) głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż karta do głosowania; 
3) dopisanie na karcie do głosowania innych nazwisk bądź umieszczenie dopisków nie 

wpływa na ważność głosu; 
4) karty do głosowania zniszczone w sposób uniemożliwiający ustalenie wyniku 

głosowania nie są brane pod uwagę przy określaniu liczby oddanych głosów. 
 

§ 9 
1. Zasady i tryb ustalania oraz ogłaszania wyników głosowania: 

1) komisja skrutacyjna, o której mowa w § 4 - po zakończeniu głosowania systemem 

urn - otwiera urny, dokonuje liczenia głosów oraz przekazuje wyniki głosowania w 

formie protokołu Przewodniczącemu komisji wyborczej; 
2) o wyniku głosowania Przewodniczący Komisji informuje wyborców 

zawiadomieniem, które zostanie opublikowane na stronie internetowej/stronach 

internetowych ……………………...…...11 w dniu ___ ___________ 20__ r.; 
2. Jeżeli wystąpi sytuacja, o której mowa w § 78 ust. 9 Statutu UWr, tj. zajdzie potrzeba 

przeprowadzenia dodatkowego głosowania pomiędzy kandydatami, którzy otrzymają taką 

samą liczbę głosów – Komisja zwoła głosowanie dodatkowe systemem urn w dniu ___ 

__________ 20__ r. w ………………………………………………… od godz. ___:___ do godz. 

___:___. 
3. Jeżeli wystąpi sytuacja, o której mowa w § 78 ust. 10 Statutu UWr, tj. głosowanie 

dodatkowe nie przyniesie rozstrzygnięcia i zajdzie potrzeba dokonania losowania 

Przewodniczący Komisji: 
a) dokona losowania spośród ww. kandydatów poprzez ……………………………………………15 
b) losowanie odbędzie się w obecności co najmniej trzech świadków (członków 

Komisji, komisji skrutacyjnej lub innego pracownika UWr, np. kandydatów – o ile 

będzie to możliwe). 
§ 10 

Zgodnie z § 66 Statutu UWr: 
1) uprawnienia wynikające z czynnego prawa wyborczego można wykonywać 

wyłącznie osobiście; 

https://bip.uni.wroc.pl/1237/308/oswiadczenia-2020.html


 

2) czynnego prawa wyborczego nie ogranicza fakt przebywania na urlopie 

wypoczynkowym, związanym z rodzicielstwem, naukowym, zdrowotnym16, innym. 
 

§ 11 
Przy wyborach przeprowadzanych systemem urn nie obowiązuje wymóg kworum. 
 

§ 12 
1. Udział w wyborach wymaga przestrzegania przepisów wyznaczających nakazy i zakazy 

związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. W tym zakresie należy w 

szczególności pamiętać o: 
1) założeniu maseczki ochronnej; 
2) zabraniu własnego długopisu; 
3) utrzymywaniu odległości min. 1,5 m od innych osób, w tym od osób wydających 

karty do głosowania; 
4) założeniu rękawic ochronnych; 
5) konieczności stosowania się do zaleceń członków Komisji.  

 

2. Wyborcy okazują członkowi Komisji wydającemu kartę do głosowania dowód osobisty 

(lub inny dokument stwierdzający tożsamość). 
           
 

   …………………………………………………….                                                                               
                                                              /Przewodniczący Komisji Wyborczej ………/ 
 
________________________ 
 

Wyjaśnienia: 
1. Nazwa własna komisji. 
2.

 W wyborach do Senatu UWr podstawą dla wydania uchwały jest § 11 ust. 4,  

w wyborach do rady wydziału UWr - § 17 ust. 4 przywołanego zarządzenia Rektora UWr. 
3. Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 
4. Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących 

profesorami i profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami  

i profesorami UWr; (3) grupa nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora 

lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora 

Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
5. Liczba mandatów do obsadzenia. 
6. W uchwale komisja wyborcza może wskazać inną osobę, która będzie przewodniczyć 

tym konkretnym wyborom prowadzonym systemem urn. 
7. Członków komisji skrutacyjnej może być więcej niż trzech. Jeżeli komisja wyborcza 

zdecyduje się na utworzenie obwodów głosowania, to nie ma przeciwwskazań, by każdy 

obwód miał własną komisję skrutacyjną; składy wszystkich komisji muszą być podane w 

uchwale. 
8. Załącznikiem do uchwały może być konkretny wzór formularza np. oświadczenie dla 

kandydata do Senatu UWr. 
9. Zgodnie z § 79 ust. 5 Statutu UWr – kandydatów zgłasza się nie później niż na 3 dni 

przed terminem głosowania. 
10. Wskazanie miejsca, w którym można złożyć dokumenty - o ostatecznym sposobie 

składania dokumentów przez kandydatów decyduje wydziałowa/okręgowa 

komisja wyborcza. W związku z trwającym stanem epidemii warto przyjmować  

rozwiązania mające na celu ograniczenie kontaktu komisji z dokumentami (np. 

wskazanie, że kandydaci najpierw przesyłają skany oświadczeń komisji - która je 

sprawdza - a oryginały składane są w kopertach/koszulkach foliowych). Komisja nie 

sprawdza prawidłowości złożenia oświadczenia lustracyjnego, ponieważ jest ono składane 

wyłącznie w zamkniętych kopertach. Można również rozważyć ustalenie dłuższego 

terminu pomiędzy datą złożenia dokumentów, a datą ogłoszenia obwieszczenia  



 

o zgłoszonych kandydatach, tak by dokumenty przeszły np. 48 godzinną kwarantannę, 

zanim ich treść będzie sprawdzana przez członków komisji. 
11. Adres strony internetowej/stron internetowych, na której/których będą publikowane: 

uchwały, zawiadomienia oraz obwieszczenia komisji wyborczej. 
12. Listę kandydatów ogłasza się nie później niż na 2 dni przed terminem głosowania. 
13. Jeżeli komisja zdecyduje się na powołanie obwodów głosowania (zob. § 79 ust. 4 pkt 6 

Statutu UWr), to wówczas należy wskazać jednostki wchodzące w skład obwodu; uwaga: 

niezależnie od liczby obwodów obowiązuje jedna lista kandydatów. 
14. W związku z trwającym stanem epidemii - przy ustalaniu sali na głosowanie należy 

wziąć pod uwagę liczbę osób, które będą w niej przebywać jednocześnie - z założeniem, 

że na jedną osobę musi przypadać 15 m² powierzchni, a wszystkie osoby powinny 

zachowywać odpowiedni odstęp 1,5 m (dotyczy to również osób wydających karty  

i sprawdzających podpis). 
15. Określenie sposobu losowania np. rzut monetą, losowanie koperty z nazwiskiem 

kandydata lub inny. 
16. Za wyjątkiem zwolnienia lekarskiego oraz przebywania na kwarantannie związanej  

z podejrzeniem COVID-19. 
 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

                                                                      Nr 16/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
 

WZÓR OBWIESZCZENIA WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  
O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH DO SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO LUB  

DO RADY WYDZIAŁU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
Wrocław, dnia ……………………………….. 

 

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ  

 

…………………………………………………………………………………... 

/nazwa własna komisji/ 

O ZGŁOSZONYCH KANDYDATACH   

 
……………………………………………………………..1 

w grupie …………………………………………………………………...2 

na kadencję 20__ - 20__ 
 

Do dnia …………...…………… 20__ r. zgłoszono następujących kandydatów do 

…………………………….1 w grupie ……………………………………………………..2, którzy oświadczyli, że 

spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego dla członka ………….………… 

……...………3 (w kolejności alfabetycznej): 
 
 

1………………………………………………………………………………………………………….. 
              [nazwisko i imię]  
 

2………………………………………………………………………………………………………….. 
              [nazwisko i imię]  
 

4…………………………………………………………………………………………………………… 
              [nazwisko i imię]  
 

5…………………………………………………………………………………………………………… 
              [[nazwisko i imię]  
 

6…………………………………………………………………………………………………………… 
              [nazwisko i imię]  
 

7……………………………………………………………………………………………………………  
              [nazwisko i imię]  
 

 

                                                            ……………………………………………………………….… 
                                                           /Przewodniczący Komisji Wyborczej …………./ 
________________________ 
Wyjaśnienia: 
1 Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 
2 Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami i 

profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 

nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 

niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 
3. Do wyboru: (1) Senatu UWr; (2) Rady Wydziału ………. UWr. 



 

Załącznik Nr 3a do uchwały                             
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

                                                                      Nr 16 /2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
 

 

WZÓR ZAWIADOMIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ O CZASIE I MIEJSCU WYBORÓW DO SENATU UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO LUB RADY WYDZIAŁU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  SYSTEMEM 

URN – WYBORY BEZ PODZIAŁU NA OBWODY GŁOSOWANIA 
 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ  

                            ……………………………………………………….                                    
                                          /nazwa własna komisji/ 
 

 

W dniu ___. _____________. 20__ r.  

od godz. __:__ do godz. __:__ 

w  ………………………………………… 
 

odbędzie się głosowanie systemem urn 
 

 

mające na celu wybór   ………1 przedstawicieli 

……………..……….……….….2 

w grupie ……………..…………...3 

na kadencję 20__ - 20__ 
 

 

Udział w wyborach wymaga przestrzegania przepisów wyznaczających nakazy i zakazy 

związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. W tym zakresie należy  

w szczególności pamiętać o: 
1) założeniu maseczki ochronnej; 
2) zabraniu własnego długopisu; 
3) utrzymywaniu odległości min. 1,5 m od innych osób, w tym od osób wydających 

karty do głosowania; 
4) założeniu rękawic ochronnych; 
5) konieczności stosowania się do zaleceń członków Komisji.  

 

 

                   ……………..……………………………………………………… 
                                    /Przewodniczący Komisji Wyborczej ……………………/ 

 
_______________________  
Wyjaśnienia: 
1 Liczba mandatów do obsadzenia. 
2 Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 
3Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami i 

profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 

nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 

niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 



 

Załącznik Nr 3b do uchwały  
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Nr 16 /2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
 

WZÓR ZAWIADOMIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ O CZASIE I MIEJSCU WYBORÓW DO SENATU UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO LUB RADY WYDZIAŁU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SYSTEMEM 

URN – WYBORY Z PODZIAŁEM NA OBWODY GŁOSOWANIA 
Wrocław, dnia ……………………………….. 

 

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ  

                            ……………………………………………………….                                    
                                         /nazwa własna komisji/ 

o głosowaniu systemem urn 

mającym na celu wybór ………………1 przedstawicieli  

do ……………….……...…….……….2 

w grupie ……………………….………...…………………3 

na kadencję 20__ - 20__. 

 

Głosowanie odbędzie się: 

 

w obwodzie głosowania Nr 1 

w dniu ___. _____________. 20__ r.  

od godz. __:__ do godz. __:__ 

w  ………………………………………… 
 

w obwodzie głosowania Nr 2 

w dniu ___. _____________. 20__ r.  

od godz. __:__ do godz. __:__ 

w  ………………………………………… 
 
Udział w wyborach wymaga przestrzegania przepisów wyznaczających nakazy i zakazy 

związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. W tym zakresie należy  

w szczególności pamiętać o: 
1) założeniu maseczki ochronnej; 
2) zabraniu własnego długopisu; 
3) utrzymywaniu odległości min. 1,5 m od innych osób, w tym od osób wydających 

karty do głosowania; 
4) założeniu rękawic ochronnych; 
5) konieczności stosowania się do zaleceń członków Komisji.  

 

                                                              ……………………………………………………………… 
                                      /Przewodniczący Komisji Wyborczej ……………………/ 
_______________________  
Wyjaśnienia: 
1 Liczba mandatów do obsadzenia. 
2 Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 
3. Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami i 

profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 

nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 

niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 



 

Załącznik Nr 4a do uchwały  
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

Nr  16/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
 

WZÓR ZAWIADOMIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ O WYNIKACH WYBORÓW DO SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

LUB RADY WYDZIAŁU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH 

SYSTEMEM URN – ZAWIADOMIENIE BEZ GŁOSOWANIA DODATKOWEGO 
 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

 

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ  

                            ……………………………………………………….                                    
                                        /nazwa własna komisji/ 

o wynikach głosowania systemem urn, 

które odbyło się w dniu ….. ………………… 20__ r. 

 

mającego na celu wybór ……….1 przedstawicieli do 

……………………………...…….……….2 

w grupie…………………………...…………………3
 

na kadencję 20__ - 20__. 
 

 

Wynik głosowania według największej liczby ważnie oddanych głosów za kandydaturą: 
1. …………………………4 …… głosów za 
2. …………………………4 …… głosów za 
3. …………………………4 …… głosów za 
4. …………………………4 …… głosów za 
5. …………………………4 …… głosów za 
6. …………………………4 …… głosów za 
7. …………………………4 …… głosów za 
8. …………………………4 …… głosów za 
9. …………………………4 …… głosów za 
10. …………………………4 …… głosów za 
11. …………………………4 …… głosów za 

 

 

 

 

 

         ……………………………………………………………… 
                                      /Przewodniczący Komisji Wyborczej ……………………/ 
 

_______________________  
Wyjaśnienia: 
1 Liczba mandatów do obsadzenia. 
2 Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 
3. Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami i 

profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 

nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 

niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 
4. Nazwisko i imię kandydata. 



 

Załącznik Nr 4b do uchwały 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

Nr  16/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
 

WZÓR ZAWIADOMIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ O WYNIKACH WYBORÓW DO SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

LUB RADY WYDZIAŁU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH 

SYSTEMEM URN – ZAWIADOMIENIE Z INFORMACJĄ O GŁOSOWANIU DODATKOWYM 
 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ  

                            ……………………………………………………….                                    
                                          /nazwa własna komisji/ 

 
o wynikach głosowania systemem urn, 

które odbyło się w dniu ….. ………………… 20__ r. 

 

mającego na celu wybór ……….1 przedstawicieli  

do ……………………………...…….……….2 

w grupie…………………………...…………………3 

na kadencję 20__ - 20__. 
 

Wynik głosowania według największej liczby ważnie oddanych głosów za: 
1. …………………………4 …… głosów za 
2. …………………………4 …… głosów za 
3. …………………………4 …… głosów za 
4. …………………………4 …… głosów za 
5. …………………………4 …… głosów za 
6. …………………………4 …… głosów za 
7. …………………………4 …… głosów za 
8. …………………………4 …… głosów za 
9. …………………………4 …… głosów za 
10. …………………………4 …… głosów za 

 

Wobec wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 78 ust. 9 Statutu UWr, zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia dodatkowego głosowania pomiędzy kandydatami: 

 ……………………… oraz ……….……………, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów. 
 

 

Dodatkowe głosowanie odbędzie się  
w dniu ___. _____________. 20__ r.  

od godz. __:__ do godz. __:__ 

w  …………………………………………5 
                                                              
 

    ……………………………………………………………… 
                                         /Przewodniczący Komisji Wyborczej ……………………/ 

 
_______________________  
Wyjaśnienia: 
1 Liczba mandatów do obsadzenia. 
2 Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 



 

3. Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami i 

profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 

nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 

niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 
4. Nazwisko i imię kandydata.  
5. Jeżeli jest więcej niż jeden obwód głosowania, należy wskazać datę głosowania dla wszystkich 
obwodów; 



 

Załącznik Nr 4c do uchwały 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
Nr 16/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 

 
WZÓR ZAWIADOMIENIA PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ O WYNIKACH WYBORÓW DO SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

LUB RADY WYDZIAŁU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH 

SYSTEMEM URN – ZAWIADOMIENIE O WYNIKU GŁOSOWANIA DODATKOWEGO 
 

Wrocław, dnia ……………………………….. 
 

 

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ 

………………………………………………………. 
/nazwa własna komisji/ 

 
o wynikach 

DODATKOWEGO głosowania systemem urn, 

które odbyło się w dniu ….. ………………… 20__ r. 

 

mającego na celu wybór ……….1 przedstawicieli/a 

do ……………………………...…….……….2 

w grupie…………………………...…………………3 

na kadencję 20__ - 20__. 

 
 

Wynik dodatkowego głosowania według największej liczby ważnie oddanych głosów za: 
1. …………………………4 …… głosów za 
2. …………………………4 …… głosów za 

 

lub5 
 

 

W wyniku głosowania dodatkowego kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów, tj.: 
1. …………………………4 …… głosów za 
2. …………………………4 …… głosów za 

. 
 

Wobec zaistniałej sytuacji, działając na podstawie w § 78 ust. 10 Statutu UWr, 
Przewodniczący Komisji Wyborczej dokonał losowania spośród ww. kandydatów. 
 
W wyniku losowania wyłoniony został/została …………………………………………………………  

                                                   /imię i nazwisko/ 
 

                                                    ……………………………………………………………… 
                                                       /Przewodniczący Komisji Wyborczej ……………………/ 

 
_______________________  
Wyjaśnienia: 
1 Liczba mandatów do obsadzenia. 
2 Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 
3. Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami i 

profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 

nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 



 

niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 
4. Nazwisko i imię kandydata. 
5. Do wykorzystania, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia losowania. 



 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Nr 16/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
 

 

WZÓR PROTOKOŁU WYDZIAŁOWEJ/OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z WYBORÓW DO 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO LUB RADY WYDZIAŁU UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH SYSTEMEM URN 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ  ……………………………….…………………………………………………...1 
Z WYBORÓW PREZEPROWADZONYCH SYSTEMEM URN  
MAJĄCYCH NA CELU WYBÓR …………… PRZEDSTAWICIELI DO ……………………….………..……… 3  
W GRUPIE …………………………………..………………………………………………………………….…….………..4 

na kadencję 20__ - 20__ 
I. Informacje wstępne 
Wybory odbyły się w dniu/dniach*:__.________. 20__ r.  
W wyborach nie wprowadzono podziału na obwody głosowania /wprowadzono podział na 

obwody głosowania: ……………………………...*. 
 

Przewodniczący Komisji wyznaczył na protokolanta Pana/Panią ………………………………. 
 

Na karcie do głosowania ze znakiem «x» Wydziałowa Komisja Wyborcza umieściła 

nazwiska kandydatów: 
1. ………………… 
2. ……………….. 
3. ……………….. 
4. ……………….. 
5. ……………….. 
6. ………………... 

 ect. 
 

II. Opis przebiegu głosowania5 
głosowanie odbyło się w dniu __.________. 20__ r. w godzinach od __:__ do __:__  
w miejscu ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

W trakcie głosowania obecni byli członkowie wydziałowej/okręgowej* komisji wyborczej: 
……………………………………….. - Przewodniczący, 
………………………………………. - członek komisji, 
………………………………………. - członek komisji, 
………………………………………. - członek komisji, 
………………………………………. - członek komisji. 
 

Liczba przygotowanych urn - ………… 
Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący sprawdził, czy urna jest pusta/urny są 

puste*. 
Uprawnionych do głosowania było ......… wyborców. 
 

Głosowanie, w tym wydawanie kart do głosowania, rozpoczęto o godz. ___:___, a 

zakończono o godz. ____:____. 
 

Komisja wyborcza w czasie głosowania nie zanotowała zdarzeń, które miałyby wpływ na  

przebieg głosowania/ zanotowała następujące zdarzenia, które miały wpływ na przebieg 

głosowania*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6 

opis zdarzenia 
 

O godzinie ___:____ Przewodniczący zarządził koniec głosowania. 



 

Komisja ustaliła, że wydano …………… kart do głosowania (na podstawie podpisów na liście 

wyborców). 
 
Urnę z głosami komisja wyborcza przekazała komisji skrutacyjnej wskazanej w uchwale 

Nr …/20__ Komisji Wyborczej …………….………..1 z dnia ………………..20__ r.. 
 

O godzinie ___:____ komisja skrutacyjna rozpoczęła pracę, a zakończyła ją o godz. 

___:____, informując Przewodniczącego wydziałowej/okręgowej* komisji wyborczej o 

wyniku głosowania. 
 

III. Czynności Komisji po otrzymaniu informacji od komisji skrutacyjnej 
Na podstawie protokołu/protokołów* komisji skrutacyjnej/komisji skrutacyjnych w 

obwodach* Przewodniczący stwierdził, że największą liczbę głosów otrzymały następujące 

osoby: 7 i 8 
1...........................................................................   (..... głosów za), 
                                         /nazwisko i imię/ 
  
2.........................................................................…  (…… głosów za), 
                                          /nazwisko i imię/ 
 

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

Przewodniczący poinformował wyborców o wynikach głosowania, umieszczając w dniu 

___. _________ 20__ r. zawiadomienie na stronie internetowej/stronach 

internetowych*……………………………………..9 
 

 

Na tym wybory zakończono.10 
 

          Protokolant                                                                Przewodniczący 
 

 

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

Załącznikami do niniejszego protokołu są: 
1/ oryginał/y protokołu/protokołów komisji skrutacyjnej/komisji skrutacyjnych*,  
2/ karty do głosowania,  
3/ oryginał listy/list z podpisami wyborców*.  

 

 

________________________ 
Wyjaśnienia: 
* Niepotrzebne skreślić. 
1 Nazwa własna komisji. 
2 Liczba mandatów do obsadzenia. 
3 Do wyboru: (1) do Senatu UWr; (2) do Rady Wydziału ………. UWr. 
4 Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami  
i profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 
nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 

niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. 
5 Jeżeli utworzono więcej niż jeden obwód głosowania - to część II protokołu tj. opis z przebiegu 
głosowania należy powtórzyć dla każdego z obwodów np. II.1. Opis przebiegu głosowania w 
obwodzie głosowania Nr 1, itd. 
6 Np. zdarzenie mające wpływ na wydłużenie głosowania. 



 

7 Jeżeli utworzono więcej niż jeden obwód głosowania to należy podać łączną liczbę 

głosów na danego kandydata ze wszystkich obwodów. Protokoły komisji skrutacyjnych z 

poszczególnych obwodów będą załącznikami do protokołu. 
8 Nie trzeba wpisać wszystkich nazwisk - tylko osoby, które otrzymają mandat. 
9 Ta sama strona, która została wskazana w uchwale komisji wyborczej o wyborach systemem urn. 
10 W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 78 ust. 9 lub dodatkowo sytuacji, o której 
mowa w § 78 ust. 10 Statutu UWr, należy w protokole dodać punkt IV głosowanie dodatkowe z 
rozpisaniem: opisu przebiegu głosowania dodatkowego oraz czynności komisji po otrzymaniu 
informacji od komisji skrutacyjnych. 
Jeżeli wystąpi potrzeba przeprowadzenia losowania, to również należy umieścić krótki opis, na 
czym to losowanie polegało i w czyjej obecności zostało przeprowadzone. 



 

Załącznik Nr 6 do uchwały 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

Nr 16 /2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
  

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

 

 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA (KARTA ZE ZNAKIEM „X”) 1 i 2 
 

 
Data głosowania: ____ ____________________ 20___ r. 
 
Przedmiot głosowania: …………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….…..3, 4 i 5 
 

 
Głosowanie/głosowanie dodatkowe 

 1.………………………………………………………………………………. 

/nazwisko i imię kandydata/ 

 2.………………………………………………………………………………. 

/nazwisko i imię kandydata/ 

 3………………………………………………………………………………. 

/nazwisko i imię kandydata/ 
 

 

 

właściwa pieczęć 

______________ 
Wyjaśnienia: 
* Niepotrzebne skreślić. 
1. Nazwiska i imiona kandydatów, stosownie do liczby zgłoszeń, umieszczane są alfabetycznie na 
karcie do głosowania przez właściwą komisję wyborczą. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” w 

kratce z lewej strony obok nazwiska i imienia popieranego kandydata/popieranych kandydatów. 
2. Głos oddany w wyborach jest ważny, jeżeli liczba popieranych na karcie do głosowania 
kandydatów do objęcia mandatu/mandatów nie przekracza liczby mandatów. 
3. Do wyboru: (1) wybory do Senatu UWr; (2) wybory do Rady Wydziału ………. UWr. 
4. Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami  
i profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 

nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 
niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. 
5. Jeżeli obwodów głosowania jest więcej niż jeden, to należy wskazać na karcie, z którego obwodu 
jest to karta. 
 
 
 

 



 

Załącznik Nr 7 do uchwały 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
Nr 16/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 

 

WZÓR PROTOKOŁU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Z GŁOSOWANIA PRZEPROWADZONEGO 

SYSTEMEM URN 
 
 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ 

z głosowania przeprowadzonego systemem urn 
w celu wyboru ...............................................................................................1 
w grupie ……………………………………………………………….……………...……………………………2 i 3 

 

w dniu ........ ................................. 20___ r. 
 

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

Liczba uprawnionych do głosowania:  ............................ 
Liczba oddanych kart (karty w urnie): ........................... 

 

W Y N I K I   G Ł O S O W A N I A 
 

 

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

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

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

Liczba głosów na poszczególnych kandydatów: 
1. .................................................................................................. 
 

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

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

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

     PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ 
 

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

 

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

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

  
 



 

Wyjaśnienia: 
________________ 
1. Do wyboru: (1) przedstawiciela do Senatu UWr; (2) przedstawiciela do Rady Wydziału ………. UWr. 
2. Do wyboru grupy wyborcze pracowników UWr: (1) grupa nauczycieli będących profesorami  
i profesorami UWr; (2) grupa nauczycieli niebędących profesorami i profesorami UWr; (3) grupa 
nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub 
niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu; (4) grupa pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 
3.Jeżeli obwodów głosowania jest więcej niż jeden, to należy wskazać w protokole, którego obwodu 
dotyczy. 


