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UCHWAŁA Nr 53/2020 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

z dnia 17 września 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów 

przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024  
 

 

 Na podstawie art. 29 ust. 1, 3-5 i art. 30 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm oraz § 73 

ust. 6 zd. trzecie, w związku z § 95 ust. 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

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

Wrocławskiego oraz z uchwałą 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 i 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 

W uchwale Nr 34/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 roku w 

sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 

wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1: 

     a) uchyla się ust. 2;  

b) § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Po zapoznaniu się z dokumentacją wyborczą dotyczącą wyborów przedstawicieli 

pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

- przeprowadzonych przez wydziałowe i okręgowe komisje podczas zebrań 

wyborczych oraz systemem urn – Uniwersytecka Komisja Wyborcza stwierdza, że 

w Senacie na kadencję 2020-2024 obsadzonych zostało: 

1) 27 mandatów w grupie wyborczej profesorów i profesorów Uniwersytetu; 
2) 11 mandatów w grupie wyborczej pozostałych nauczycieli akademickich 

(niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu);  
3) 3 mandaty w grupie wyborczej pracowników Uniwersytetu niebędących 

nauczycielami akademickimi.”;  
 

2) w załączniku do uchwały Nr 34/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. Uniwersyteckiej Komisji 

Wyborczej fragment dotyczący Wydziału Filologicznego otrzymuje następujące 

brzmienie: 

  

„Wydział Filologiczny 
profesorowie i profesorowie UWr 

prof. dr hab. Marcin Cieński 
prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr 

nauczyciele akademiccy niebędący profesorami i profesorami UWr 
 dr Tomasz Wysłobocki”. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

                   dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 

 

 

 

 

 

 

 

 


