
 
UCHWAŁA NR 6/2022 

RADY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 13 maja 2022 r. 

 

w sprawie wskazywania kandydatów w wyborach przedterminowych  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 

 

 

Rada Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej jako „Rada”), mając na względzie obowiązek 

określony w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”), tj. wskazywanie kandy-

datów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat, przedstawia następujące stanowisko w sprawie 

wskazywania kandydatów w wyborach przedterminowych Rektora UWr w kadencji 2020-2024: 

 

Wskazanie kandydatów w przedterminowych wyborach Rektora na niniejszym posiedze-

niu Rady, określonym w Uchwale Nr 8/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia  

23 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów 

przedterminowych Rektora oraz wyborów uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium Elek-

torów w kadencji 2020-2024 (dalej zwanej kalendarzem wyborczym) jako posiedzenie indyka-

cyjne Rady Uniwersytetu, nie jest możliwe z uwagi na niedopełnienie przesłanki zaopiniowania 

przez Senat kandydatur osób ubiegających się o status kandydata na Rektora przed głosowa-

niem indykacyjnym Rady. 

 

Rada jest uprawniona i jednocześnie zobowiązana na mocy art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

do wskazania kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat. Obecnie postanowienia 

Statutu UWr uniemożliwiają realizację tegoż zadania, gdyż zgodnie z § 85 ust. 6 pkt 1 ww. aktu 

posiedzenie opiniodawcze Senatu odbywa się pomiędzy posiedzeniami indykacyjnymi a posie-

dzeniem elekcyjnym. Stanowi to istotne ograniczenie kompetencji Rady, na co wielokrotnie 

zwracała ona uwagę władz uczelni i społeczności akademickiej UWr, sygnalizując potrzebę do-

konania zmian usuwających rozbieżności pomiędzy regulacjami Ustawy a zapisami Statutu. 

 

Opiniodawcze posiedzenie Senatu zgodnie z kalendarzem wyborczym przewidziano na  

25 maja 2022 r. W świetle powyższego nie przewiduje się sytuacji, w której Rada wskazałaby 

kandydatów na Rektora Uniwersyteckiemu Kolegium Elektorów po zapoznaniu się z opiniami 

Senatu. 

 

Wobec braku opinii Senatu na dzień posiedzenia indykacyjnego, Rada niniejszym infor-

muje Uniwersyteckie Kolegium Elektorów, że odstępuje od wskazania kandydatów na Rektora. 

 

Rada rozważa jednocześnie odbycie spotkań z kandydatami na Rektora po posiedzeniu 

Senatu zaplanowanym na 25 maja br., po czym nie wyklucza dokonania wskazania i / lub wyra-

żenia opinii na temat poszczególnych kandydatur. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady UWr 

Wojciech Hann 

 


