
 
 

KOMUNIKAT Nr 6/2020 

PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

z dnia 13 maja 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 przeprowadzonej 

przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 

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

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

w związku z § 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.), Przewodniczący 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej w porozumieniu z Przewodniczącym Uniwersyteckiego 

Kolegium Elektorów ustala, co następuje: 
§ 1 

1. 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/ debata – Uniwersytecka Debata Wyborcza; 

2/ Przewodniczący – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej; 

3/ Rektor – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego; 

4/ Senat – Senat Uniwersytetu Wrocławskiego; 

5/ Statut – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego; 

6/ UKW – Uniwersytecka Komisja Wyborcza; 

7/ 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 UKW pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu 
wymagań określonych w Ustawie i Statucie oraz została zaopiniowana przez Senat. 

 

§ 2 

1. Debata odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r. i zostanie przeprowadzona przy pomocy 
środków komunikacji elektronicznej. 

2. Debata będzie transmitowana z sali im. A. Mycielskiego budynku „D”,  Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, III piętro; dalej „sala 3D”). 

3. W sali 3D podczas debaty mogą przebywać: Rektor, kandydaci na Rektora, 

Przewodniczący Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, członkowie UKW oraz pracownicy 
Uniwersytetu Wrocławskiego niezbędni do obsługi technicznej debaty.  

 

§ 3 

1. Debatę otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub wyznaczona przez niego 
osoba.  

2. Przewodniczący przy pomocy członków UKW czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

debaty. 

3. Z przebiegu debaty protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego. 

 

§ 4 
1. Po otwarciu debaty Przewodniczący: 

1/ przedstawia – w porządku alfabetycznym – 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 - w porządku alfabetycznym listy kandydatów na Rektora – ustala 

kolejność ich autoprezentacji, losując zaklejone koperty, w których znajdują się kartki 
wyznaczające (poprzez wskazanie numerów od 1 do 4) kolejność tych wystąpień.  

3. Wylosowane numery określają kolejność autoprezentacji oraz kolejność odpowiedzi na 

pierwsze pytanie zadane kandydatom na Rektora, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Przy odpowiedziach na kolejne pytania kandydaci na Rektora odpowiadają w kolejności 

zmieniającej się – sukcesywnie – o jedną pozycję (np. na drugie pytanie jako pierwszy 

opowiada kandydat na Rektora, który jako drugi przedstawiał autoprezentację; jako drugi 

– kandydat na Rektora, który jako trzeci przedstawiał autoprezentację; jako trzeci - 

kandydat na Rektora, który jako czwarty przedstawiał autoprezentację; jako czwarty - 

kandydat na Rektora, który jako pierwszy przedstawiał autoprezentację; itd.). 

 

§ 5 

1. Członkowie wspólnoty uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowani 

zadaniem pytania kandydatom na Rektora zgłaszają taki zamiar z adresu, który znajduje 

się w domenie uwr.edu.pl, w dniu 19 maja 2020 r. między godz. 8.00 a godz. 15.00, 
poprzez formularz dostępny pod adresem http://uni.wroc.pl/debatawyborcza/. 
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1: 

1/ wskazuje imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do zadania pytania; 

2/ adres mailowy – z domeny uwr.edu.pl – zgłaszającej się osoby;  
3/ nie zawiera treści pytania, które ma być postawione. 

3. Ta sama osoba może zostać zgłoszona tylko jeden raz.  

4. Sekretarz UKW tworzy – w porządku alfabetycznym - listę zgłoszeń, o których mowa w 

ust. 1, zawierająca imiona i nazwiska oraz adresy mailowe z domeny uwr.edu.pl osób 

zgłaszających się do zadania pytania kandydatom na Rektora. W trakcie debaty pytania 
kandydatom na Rektora może zadać maksymalnie 12 osób. 

5. Jeżeli liczba osób na liście zgłoszeń, o której mowa w ust. 2, przekroczy 12, kandydaci 

na Rektora ustalają osoby zadające pytania kandydatom na Rektora, losując - w 

porządku alfabetycznym listy kandydatów na Rektora – kolejno po jednej zaklejonej 

kopercie, w której znajduje się kartka zawierająca imię, nazwisko i adres mailowy osoby 

z domeny uwr.edu.pl., która zgłosiła się do zadania pytania podczas debaty – aż do 

wylosowania w sumie takich 12 kopert. Losujący kolejno odczytują imiona, nazwiska 

wylosowanych osób i ich adresy mailowe z domeny uwr.edu.pl. 

6. Kandydaci na Rektora dodatkowo losują kolejno po jednej zaklejonej kopercie, w 

której znajduje się kartka zawierająca imię, nazwisko osoby i jej adres mailowy z domeny 

uwr.edu.pl osoby, która zgłosiła się do zadania pytania podczas debaty. Przewodniczący 

nadaje tym kopertom kolejne numery od 13 do 16, tworząc listę rezerwową osób 

uprawnionych do zadania pytania – o ile wystąpi sytuacja, o której mowa w § 7 ust. 6. 

  

§ 6 

1. Przewodniczący udziela głosu poszczególnym kandydatom na Rektora celem 

przedstawienia przygotowanych przez nich autoprezentacji. 
2. Autoprezentacja kandydata na Rektora nie może trwać dłużej niż 15 minut. 

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

 

§ 7 

1. Po zakończeniu prezentacji ostatniego z kandydatów na Rektora, Przewodniczący 

otwiera możliwość zadawania pytań kandydatom na Rektora przez osoby do tego 
uprawnione. Pytania są zadawane zgodnie z kolejnością, w jakiej wylosowano koperty. 

2. Pytania zadają osoby, których dane widnieją na liście zgłoszeń albo – w przypadku gdy 

zgłosiło się więcej niż 12 osób – osoby wylosowane w sposób określony w § 5 ust. 5 
(osoby uprawnione).  

3. Zaproszenie do udziału w debacie w aplikacji Microsoft Teams zostanie wysłane 

jednocześnie do osób uprawnionych najpóźniej do momentu zakończenia prezentacji 

przez przedostatniego z kandydatów na Rektora  - na zgłoszony adres mailowy w 

http://uni.wroc.pl/debatawyborcza/


 
 

domenie uwr.edu.pl wyznaczając jednocześnie termin na zaakceptowanie zgłoszenia, nie 

krótszy niż 15 minut, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia części debaty 
przeznaczonej na prezentacje kandydatów na Rektora.  

4. Osoba uprawniona powinna w terminie, o którym mowa w ust. 3,  zaakceptować 

zaproszenie (klikając odpowiedni przycisk) oraz dołączyć do spotkania w aplikacji 
Microsoft Teams.   

5. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 4, skutkuje utratą statusu osoby 
uprawnionej.  

6. Przewodniczący informuje uczestników debaty o utracie statusu osoby uprawnionej i – 

o ile na liście zgłoszeń widnieje więcej niż 12 osób – niezwłocznie zarządza przeniesienie 

pierwszej osoby z listy rezerwowej na ostatnie miejsce listy osób uprawnionych, 

otwierając kopertę z numerem 13 i odczytując imię, nazwisko osoby i jej adres mailowy z 

domeny uwr.edu.pl. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

7. W razie utraty statusu osoby uprawnionej przez kolejną osobę przepis ust. 6 stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 8 

1. Przewodniczący kieruje zadawaniem pytań.  

2. Osoba uprawniona zadaje 1 pytanie kierowane do wszystkich kandydatów. Pytania nie 

mogą się powtarzać.  

3. Czas na zadanie pytania nie może przekroczyć 2 minut.  

4. W razie przekroczenia czasu, o którym mowa w ust. 5, Przewodniczący przerywa 

zadawanie pytania. 

5. Po zakończeniu zadawania pytania przez osobę uprawnioną kandydaci na Rektora 

udzielają odpowiedzi w kolejności, o której mowa w § 4 ust. 3 i 4. Czas odpowiedzi przez 
kandydata na Rektora na pytanie nie może przekroczyć 5 minut. 

6. W razie przekroczenia czasu, o którym mowa w ust. 11, Przewodniczący przerywa 
odpowiedź kandydata na Rektora.  

 

§ 9 

Traci moc Komunikat Nr 4/2020 Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

z dnia 4 marca 2020 r. o w sprawie zasad i trybu prezentacji kandydatów na Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego podczas uniwersyteckiej debaty wyborczej dotyczącej 

wyborów Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024. 

 

§ 10 

Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

                Przewodniczący                                               Przewodnicząca 

     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej                Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

 

 

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

 

 


