
Zgodnie z § 91 ust 1. zdanie drugie  Statutu UWr posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego 

Kolegium Elektorów (UKE) odbywa się nie później niż w 5 dniu od dnia 

uniwersyteckiej debaty wyborczej.  

Daty uniwersyteckiej debaty wyborczej oraz posiedzenia elekcyjnego UKE 

ustalone przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą (UKW) w dniu 12 maja 2020 r. 

mieszczą się w podanym przez Statut przedziale czasowym (zob. § 1 ust. 2 i 3 

uchwały Nr 13/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zawieszenia 

procedur wyborczych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz określenia dni, w których 

odbędzie się Uniwersytecka Debata Wyborcza oraz posiedzenie elekcyjne UKE). 

 

W tym kontekście należy podkreślić, że to wyżej wymieniona uchwała UKW Nr 

13/2020 - zgodnie ze swoim tytułem i powołanymi w niej podstawami 

prawnymi [zob. w szczególności § 1a uchwały Nr 17/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w 

sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów Rektora oraz 

wyborów do: Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, Senatu, Rad Wydziałów, Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich  i wyborów kandydatów na Dziekanów w 

Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2020-2024 – dodany przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 

12/2020 UKW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 17/2020 (….)] - 

miała uchylić zawieszenie procedur wyborczych w UWr i wyznaczyć dwie wyżej 

wymienione daty. Co uczyniła - w przewidzianym prawem sposób, zgodnie z 

regulacjami Statutu UWr. 

Co warte podkreślenia, reżimu czasowego wynikającego z  § 91 ust 1. zdanie drugie 

Statutu UWr nie narusza § 1 pkt 1 ww. uchwały UKW Nr 12/2020,  przesądzający o tym, 

że § 1 pkt 6 ww. uchwały UKW 17/2019 otrzymuje brzmienie: 

„Uniwersytecka Debata Wyborcza odbędzie się nie później niż na 5 dni przed dniem 

posiedzenia elekcyjnego Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, z zastrzeżeniem § 

1a;”. 

 

W szczególności dlatego, że użycie sformułowania „przed dniem posiedzenia elekcyjnego” 

przesądza o ulokowaniu Uniwersyteckiej Debaty Wyborczej w czasie poprzedzającym 

dzień posiedzenia elekcyjnego. 

Trudno przecież nadać inne skutki w tym kontekście zastosowaniu przyimka „przed”. 

Nie ulega przy tym wątpliwości, co nie jest bez znaczenia, że taka interpretacja 

odzwierciedla też postanowienia Statutu UWr. 

 

Za wątpliwości powstałe w związku z interpretacją wyżej wymienionego § 1 pkt 6 

uchwały UKW 12/2020 – przepraszam, jako Przewodniczący UKW. 

 

Przepraszam również za oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszonym tekście jednolitym 

uchwały UKW Nr 17/2019, której wersja pozbawiona już tej omyłki (w zakresie 

dotyczącym § 1 pkt 6) znajduje się w załączeniu. 

 

Niniejsze stanowisko zostanie umieszczone na stronach BIP UWr w zakładce 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej przy tekście uchwały UKW Nr 17/2019. 

 

 

Z poważaniem 
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