
  KOMUNIKAT NR 1/2022 
PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 6 maja 2022 r. 
 

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatur w wyborach przedterminowych 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024  

 

 

W nawiązaniu do art. 24 ust. 1, w związku z art. 20 ust. 1 i 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 

574; dalej Ustawa), § 13 i § 88 ust. 1 i 2 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

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

Wrocławskiego (dalej Statut UWr), w związku zarządzeniem Nr 95/2022 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu składania 

zgody i oświadczeń związanych z kandydowaniem na Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego w wyborach przedterminowych  w kadencji 2020-2024 (dalej zarządzenie 

Nr 95/2022 Rektora), Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej przypomina, 

że: 

1/ zgłoszenie kandydatury w wyborach Rektora, o którym w § 88 ust. 1 Statutu UWr, 

wymaga złożenia przez wskazanego kandydata - w Uniwersyteckiej Komisji 

Wyborczej - w terminie 4 dni od dnia właściwego posiedzenia indykacyjnego: 

a/ pisemnej zgody na kandydowanie; 
b/ oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie i Statucie UWr; 

 

2/ wzór formularza zgody na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata  

o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie i Statucie UWr dla Rektora stanowi 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2022 Rektora; 

 

3/ wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi Załącznik Nr 2, a wzór informacji 

lustracyjnej stanowi Załącznik Nr 3 – do zarządzenia Nr 95/2022 Rektora; 

 

4/ dokumenty wymagane do zgłoszenia kandydatury w wyborach Rektora kandydaci 

na Rektora składają Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej (w siedzibie Działu 

Organizacyjnego przy ul. Kuźniczej 34, w godzinach 7.30-15.30), z tym że: 

a/ kandydat wskazany przez Uniwersyteckie Kolegium Elektorów – może tego 

dokonać do 13 maja 2022 r.; 

b/ kandydat wskazany przez Radę Uniwersytetu – może tego dokonać do 17 

maja 2022 r.  
 

W uzupełnieniu informuję – w kontekście możliwości przewidzianej w § 88 ust. 3 Statutu 

UWr – że w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu życiorysu oraz 

deklaracji programowej kandydata na Rektora należy kontaktować się z Działem ds. 

Komunikacji (kontakt w godzinach urzędowania), osoby do kontaktu:  

 mgr Tomasz Sikora – kierownik działu ds. Komunikacji, tel. 71 375 25 54, e-mail: 

tomasz.sikora@uwr.edu.pl, 

 mgr Agnieszka Kalota – zastępca kierownika Działu ds. Komunikacji, tel. 71 375 

20 77, e-mail: agnieszka.kalota@uwr.edu.pl). 

 

 

 

       Przewodniczący  
     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr 
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