
UCHWAŁA NR 35/2020 
UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 lipca 2020 r. 
 

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii na kadencję 2020-2024 
w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi 
 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 55 ust. 1, 

ust. 4 pkt 10, w związku z § 99 ust. 1 i § 75-79 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

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

oraz z § 1 pkt 8 lit. c 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, Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  
 

§ 1 
Po zapoznaniu się z dokumentacją wyborczą dotyczącą wyborów przedstawicieli pracowników UWr 

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Biotechnologii - przeprowadzonych przez 

Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Biotechnologii podczas zebrań wyborczych odbytych  w 

dniu 30 czerwca 2020 r. (grupa wyborcza pozostałych nauczycieli akademickich i grupa wyborcza 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) – Uniwersytecka Komisja Wyborcza 

stwierdza, że na Wydziale Biotechnologii zostały obsadzone wszystkie mandaty zgodnie z 

podziałem uchwalonym przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą  uchwałą Nr 11/2020 z dnia 1 

kwietnia 2020 r. w sprawie podziału mandatów, w tym ustalenia ich liczby do rad wydziałów 

Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024, tj.: 
1/ obsadzono 5 mandatów w grupie wyborczej pozostałych nauczycieli akademickich; 
2/ obsadzono 3 mandaty w grupie wyborczej pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 
 

  § 2 
Listę osób będących członkami Rady Wydziału Biotechnologii w kadencji 2020-2024 w grupie 

pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi zawiera Załącznik do niniejszej uchwały. 
 

  § 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

        Przewodniczący  
    0 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

 

                                                       dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 
 

 
 

 



Załącznik do uchwały Nr 35/2020 
z dnia  16 lipca 2020 r. 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI DO RADY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII NA KADENCJĘ 2020-2024 
 

 

Pozostali nauczyciele akademiccy (5 mandatów) 
1. dr Justyna Ciuraszkiewicz; 
2. dr Przemysław Gagat; 
3. dr Sławomir Jabłoński; 
4. dr Katarzyna Piekarowicz; 
5. dr Marcin Szafran. 
 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (3 mandaty) 
1. mgr Grzegorz Dec; 
2. dr Dagmara Jakubowska; 
3. mgr Renata Michałowska. 

 
 


