
UCHWAŁA Nr 17/2020 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

z dnia 12 maja 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 

21 stycznia 2020 r. w sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy 

związanych z organizacją wyborów Rektora na kadencję 2020-2024 
 

 

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 1-4 i 6, w związku z § 91 ust. 1 uchwały Nr 102/2019 

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

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz § 6 zarządzenia Nr 29/2020 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu 

Wrocławskiego (z późn. zm.) Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawiają, co 

następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr 2/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 21 stycznia 2020 r. w 

sprawie wzorów niektórych dokumentów i formularzy związanych z organizacją wyborów 

Rektora na kadencję 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) po § 1 pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„wzór karty do głosowania elekcyjnego poprzez skreślanie (wzór „karty do 

skreśleń”) – stanowiący załącznik Nr 7a do uchwały;”; 
 

2) po Załączniku Nr 7 do uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Nr 2/2020 z dnia 

21 stycznia 2020 r. dodaje się Załącznik Nr 7a do uchwały Uniwersyteckiej Komisji 

Wyborczej Nr 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w brzmieniu określonym w 

załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

 

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

                 dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały 
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

                                                                                                         Nr 17/2020 z dnia 13 maja 2020 r. 

Załącznik Nr 7a do uchwały 
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

                                                                                                         Nr 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA ELEKCYJNEGO POPRZEZ SKREŚLANIE  

(WZÓR „KARTY DO SKREŚLEŃ”)  
 

 
 

 

 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA ELEKCYJNEGO (KARTA DO SKREŚLEŃ)1 

 
 

Data głosowania ___  _________ 2020 r. 
 

(głosowanie Nr  ………) 

 
 

 

 

1. …………………………………………………………………………… 

/nazwisko i imię kandydata/ 
 
 

2. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 
 

3. …………………………………………………………………………… 

/nazwisko i imię kandydata/ 
 

 
4. …………………………………………………………………………… 

/nazwisko i imię kandydata/ 

 
 

 
 

 

PIECZĘĆ UKW 
 

 
 Przewodniczący UKE podaje alfabetycznie nazwiska i imiona kandydatów, stosownie do liczby kandydatów na 
Rektora zachowujących ten status po pierwszym/drugim głosowaniu elekcyjnym (zob., szczególności, § 91 ust. 
4/§ 91 ust. 5 Statutu UWr), zarządzając tym samym wypełnienie odpowiedniej karty wyborczej. Nazwiska i 
imiona kandydatów na Rektora, o których mowa w zdaniu pierwszym, umieszczane są na karcie do głosowania 
przez poszczególnych elektorów podczas posiedzenia elekcyjnego. Wyborca głosuje, pozostawiając na karcie 
nieskreślone nazwisko i imię popieranego kandydata na Rektora (§ 70 ust. 1 i ust. 6 pkt 2, w związku z § 10 
ust. 1 Statutu UWr). 


