
UCHWAŁA NR 33/2020 
UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 9 lipca 2020 r. 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 1 przedstawiciela pozostałych nauczycieli 

akademickich (niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu) Wydziału 

Filologicznego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024  
i zarządzenia wyborów ponownych w tym zakresie  

 
 

Na podstawie § 55 ust. 1, ust. 4 pkt 1, 3 lit. a) i 8 oraz ust. 5, w związku z § 73 ust. 1 i 6 

oraz 95 ust. 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 1 pkt 8 lit. b) uchwały Nr 17/2019 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 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  

(z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 uchwały Nr 13/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 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 Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów oraz uchwałą Nr 20/2019 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie podziału mandatów, w tym 

ustalenia ich liczby do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024, 

Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  
 

§ 1 
Po zapoznaniu się z dokumentacją wyborczą dotyczącą wyboru 1 przedstawiciela pozostałych 

nauczycieli akademickich (niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu) Wydziału 

Filologicznego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 - 

przeprowadzonych w dniu 23 czerwca 2020 r. systemem urn – Uniwersytecka Komisja Wyborcza 

stwierdza nieważność tych wyborów z powodu udziału w głosowaniu osób do tego 

nieuprawnionych.  
 

§ 2 
1. W związku z nieważnością wyborów 1 przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich 

(niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu) Wydziału Filologicznego do Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 zarządza się przeprowadzenie 

wyborów ponownych w tym zakresie.  
2. Wybory ponowne, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w terminie do 30 

września 2020 r. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

     Przewodniczący  
  Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

 

 

                                                       dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 


