
 
 

UCHWAŁA Nr 35/2021 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

z dnia 22 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów 

przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału 

Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli 

akademickich oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi 
 

 Na podstawie § 101 ust. 1-2, 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 uchwałą Nr 33/2021 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających 

tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku 

profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 i 

uchwałą Nr 11/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2020 r. w 

sprawie podziału mandatów, w tym ustalenia ich liczby do rad wydziałów Uniwersytetu 

Wrocławskiego na kadencję 2020-2024, Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, co 

następuje:  

§ 1 

W uchwale Nr 41/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2020 roku w 

sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 w grupie 

pozostałych nauczycieli akademickich oraz w grupie pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi w załączniku do uchwały Nr 41/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

 „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 Nauk 

Biologicznych - przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Nauk 

Biologicznych systemem urn – Uniwersytecka Komisja Wyborcza stwierdza, że na 

Wydziale Nauk Biologicznych 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 10 mandatów w grupie wyborczej pozostałych nauczycieli akademickich; 

2/ obsadzono 5 mandatów w grupie wyborczej pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi.”; 

 

2) w załączniku do uchwały Nr 41/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. Uniwersyteckiej 

Komisji Wyborczej fragment dotyczący pozostałych nauczycieli akademickich 

otrzymuje następujące brzmienie: 

  

    „Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (10 mandatów) 

1. dr Bartosz Borczyk; 
2. dr Zygmunt Dajdok; 



 
 

3. dr Bożena Futoma-Kołoch; 

4. dr Katarzyna Guz-Regner; 
5. dr Anna Kędziora; 
6. dr Damian Lewandowski; 
7. dr Joanna Łubocka; 
8. dr Grzegorz Neubauer; 
9. dr Beata Rozenblut-Kościsty; 
10. dr Ewa Szczęśniak”. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

 

                 dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 


