
UCHWAŁA 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 
 

[tekst jednolity1] 
 

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 1-3 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

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

Wrocławskiego Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  

 
§ 1 

Ustala się następujący kalendarz wyborczy:  
1/ do dnia 29 stycznia 2020 r. (środa):  

a/ przeprowadzenie wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów przez 

wydziałowe komisje wyborcze i okręgowe komisje wyborcze,  
b/ wybór przedstawicieli studentów i doktorantów do Uniwersyteckiego Kolegium 

Elektorów – zgodnie z postanowieniami Regulaminu Samorządu Studentów  

i Regulaminu Samorządów Doktorantów Uniwersytetu; 
2/ dnia 24 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz. 11:00:  

posiedzenie indykacyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów - zgłaszanie 

indykacyjne osób ubiegających się o status kandydata na Rektora;  
3/ dnia 28 lutego 2020 r. (piątek), godz. 9:30: 

posiedzenie indykacyjne Rady Uniwersytetu - zgłaszanie indykacyjne osób 

ubiegających się o status kandydata na Rektora i głosowanie indykacyjne;  
4/ do dnia 4 marca 2020 r. (środa): 

podanie do publicznej wiadomości przez Przewodniczącego Uniwersyteckiej 

Komisji Wyborczej: 
a/ komunikatu o zgłoszonych kandydatach w wyborach Rektora, 
b/ zawiadomienia w sprawie daty, miejsca i godziny rozpoczęcia: 

− opiniodawczego posiedzenia Senatu, 

 
1 Uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 12/2020 UKW z dnia 9 kwietnia 2020 

r. w sprawie zmiany 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 oraz uchwałą Nr 

62/2020 UKW z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 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 i uchwałą Nr 17/2021 UKW z dnia 10 marca 2021 

r. w sprawie zmiany 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.   
 



− Uniwersyteckiej Debaty Wyborczej; 
5/ dnia 11 marca 2020 r. (środa), godz. 10:15:  

opiniodawcze posiedzenie Senatu; 
6/ do dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek):  

Uniwersytecka Debata Wyborcza – zebranie otwarte dla wspólnoty 

uniwersyteckiej, z zastrzeżeniem § 1a; 
      7/ do dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek):  

posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów - wybór Rektora, z 

zastrzeżeniem § 1a;  
       8/ do dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek):  

a/ wybory kandydatów na Dziekanów przez Wydziałowe Kolegia Elektorów,  
b/ wybory przedstawicieli do Senatu: nauczycieli akademickich, pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi i doktorantów,  
c/ wybory przedstawicieli do Rad Wydziałów: nauczycieli akademickich, 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i doktorantów,  
d/ wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich;  
9/ do dnia 18 kwietnia 2021 r. (niedziela): 

a/ wybory przedstawicieli studentów do Senatu; 
b/ wybory przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów; 
c/ wybory przedstawicieli studentów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli Akademickich. 
 

§ 1a 
Dni, w których odbędzie się: 

1) Uniwersytecka Debata Wyborcza; 
2) posiedzenie elekcyjne Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów   

      - określi Uniwersytecka Komisja Wyborcza odrębną uchwałą, podjętą z odpowiednim 

wyprzedzeniem terminem Uniwersyteckiej Debaty Wyborczej. 

 
 

§ 2 
        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia2.  
 

 

 

       Przewodniczący  
     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 

 

 dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 

 

 

 

 

 
2 Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez uchwały UKW, o których mowa w 

przypisie 1. 


