
 
 

INFORMACJA  

PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa prof. dr. hab. Przemysława 

Wiszewskiego w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów  na kadencję 2020-2024 

(w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu z Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych) 

 

 

 

Na podstawie § 83 ust. 1 i 2, w związku z § 68 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 102/2019 

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

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej stwierdza, co następuje: 

 

 

1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. wygasło członkostwo prof. dr. hab. 

Przemysława Wiszewskiego w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów na 

kadencję 2020-2024 (w grupie przedstawicieli profesorów i profesorów 

Uniwersytetu z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych). 
2. Powodem wygaśnięcia członkostwa, o którym mowa w pkt. 1, jest 

rezygnacja z członkostwa w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów. 
3. Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Uniwersyteckim Kolegium 

Elektorów, o którym mowa w pkt. 1, obliguje do zarządzenia wyborów 

uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 

2020-2024 – w zakresie dotyczącym wyboru przedstawiciela profesorów  

i profesorów Uniwersytetu z Wydziału Nauk Historycznych  

i Pedagogicznych.    
 

UZASADNIENIE 
 

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ww. ustawy, do członków kolegium elektorów stosuje się 

odpowiednio (m.in.) art. 20 ust. 3 tego aktu normatywnego. Takie odesłanie przesądza  

o braku możliwości łączenia członkostwa w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów  

z pełnieniem funkcji jej organu, tj. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.  

W związku z tym, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – wybrany na Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 – pismem z dnia 28 sierpnia  

2020 r. (skierowanym do Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej) złożył – 

w związku z rozpoczęciem, w dniu 1 września 2020 r., pełnienia funkcji Rektora w 

ramach kadencji 2020-2024 – oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Uniwersyteckim 

Kolegium Elektorów.  

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

zobligowany był do stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Uniwersyteckim Kolegium 

Elektorów – we wskazanym powyżej zakresie.   

 

 

       Przewodniczący  

     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 

 dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 

 

 


