
KOMUNIKAT Nr 3/2022 

PRZEWODNICZĄCEGO UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

z dnia 27 maja 2022 r. 

 

w sprawie zasad i trybu prezentacji kandydatów na Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego podczas uniwersyteckiej debaty wyborczej dotyczącej wyborów 

przedterminowych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-

2024 

 

Na podstawie § 90 ust. 3 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

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

Wrocławskiego, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, w porozumieniu  

z Przewodniczącym Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, ustala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, w porozumieniu  

z Przewodniczącym Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, ustalił zasady i tryb 

prezentacji kandydatów na Rektora podczas uniwersyteckiej debaty wyborczej 

zaplanowanej na dzień 3 czerwca 2022 r. 

2. Użyte w komunikacie określenia oznaczają: 

1/ Kandydat – kandydata na Rektora; 

2/ Przewodniczący – Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej; 

3/ Rektor – Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego; 

4/ Senat – Senat Uniwersytetu Wrocławskiego; 

5/ Statut – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego; 

6/ UKW – Uniwersytecką Komisję Wyborczą; 

7/ Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Kandydatem jest osoba objęta zgłoszeniem indykacyjnym, która we właściwym 

terminie złożyła w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej pisemną zgodę na 

kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie  
i Statucie oraz została zaopiniowana przez Senat. 

 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Debata odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. w sali im. A. Mycielskiego budynku „D”, 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, III piętro; dalej 

„sala 3D”. Debata będzie składała się z autoprezentacji każdego z Kandydatów oraz 

pytań zadawanych przez uczestników debaty i odpowiedzi Kandydatów. 

2. Debata będzie transmitowana w czasie rzeczywistym na stronie głównej UWr 

(www.uni.wroc.pl) oraz w mediach społecznościowych (fb, youtube). 

3. Debata rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwała do czasu zadania pytania przez 

ostatniego zainteresowanego, nie dłużej jednak niż do godz. 16.00. 

4. Jeżeli liczba osób zainteresowanych udziałem w debacie przekroczy zalecaną liczbę 

osób mogących jednocześnie przebywać w sali 3D, uczestnicy debaty będą kierowani 

do sali 2D im. Witolda Świdy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (II piętro), 

gdzie będą mogli śledzić debatę za pośrednictwem transmisji. 

 

§ 3 

1. Uniwersytecką debatę wyborczą otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub 
wyznaczona przez niego osoba. 

2. Przewodniczący, przy pomocy członków UKW, czuwa nad prawidłowym przebiegiem 
uniwersyteckiej debaty wyborczej. 

3. Protokół z przebiegu uniwersyteckiej debaty wyborczej sporządza osoba wskazana 
przez Przewodniczącego. 

 

http://www.uni.wroc.pl/


§ 4 

Losowanie kolejności wystąpień Kandydatów 

1. Po otwarciu uniwersyteckiej debaty wyborczej Przewodniczący: 

1/ przedstawia – w kolejności alfabetycznej – listę Kandydatów; 

2/ podaje informację o zasadach i trybie prezentacji Kandydatów; 

3/ dokonuje losowania kolejności wystąpień Kandydatów, zgodnie z ust. 2-4. 

2. Przewodniczący ustala kolejność autoprezentacji Kandydatów, losując zaklejone 

koperty, w których znajdują się karty zawierające numery od 1 do 5, i przypisując 

wylosowane numery Kandydatom według porządku alfabetycznego. 

3. Wylosowane numery określają kolejność autoprezentacji oraz kolejność odpowiedzi na 

pierwsze pytanie zadane Kandydatom. 

4. Przy odpowiedziach na kolejne pytania Kandydaci odpowiadają w kolejności 

zmieniającej się – sukcesywnie – o jedną pozycję (na drugie pytanie jako pierwszy 

odpowiada Kandydat z kartą nr 2, jako drugi Kandydat z kartą nr 3, jako trzeci 

Kandydat z kartą nr 4, jako czwarty Kandydat z kartą nr 5, a jako ostatni Kandydat z 

kartą nr 1). 

 

§ 5 

1. Przewodniczący udziela głosu poszczególnym Kandydatom celem przedstawienia 
przygotowanych przez nich autoprezentacji.  

2. Autoprezentacja Kandydata może w szczególności obejmować życiorys i deklarację 
programową Kandydata.  

3. Autoprezentacja Kandydata nie może trwać dłużej niż 12 minut. 

4. W razie przekroczenia czasu autoprezentacji Przewodniczący przerywa wystąpienie 
Kandydata. 

§ 6 

Sposób zadawania pytań 

1. Po zakończeniu autoprezentacji ostatniego z Kandydatów Przewodniczący ogłasza 

możliwość zapisywania się do zadania pytania Kandydatom.  

2. Osoby zamierzające zadać pytanie Kandydatom zapisują - w obecności członka UKW 

– swoje imię i nazwisko na karcie, która zostaje wrzucona do skrzynki, z której 

będzie losowana kolejność zadawania pytań. Karty przygotowane przez UKW będą 

dostępne podczas debaty.  

3. Prawo zadawania pytań przysługuje wyłącznie osobom znajdującym się w trakcie 

debaty w sali 3D. Osoby, które w trakcie debaty będą przebywały w sali 2D im. 

Witolda Świdy i będą zamierzały zadać pytanie Kandydatom powinny skierować się 

do sali 3D w celu wykonania czynności, o których mowa w ust. 2. 

4. Członek UKW lub inna wskazana przez Przewodniczącego osoba będzie na bieżąco 

losowała ze skrzynki karty z imieniem i nazwiskiem osoby, która jako kolejna będzie 

zadawała pytanie Kandydatom.  

5. Jedna osoba może wrzucić jedną kartę do skrzynki i zadać jedno pytanie kierowane 

do wszystkich kandydatów. 

6. Czas na zadanie pytania nie może przekroczyć 2 minut. W przypadku przekroczenia 

czasu Przewodniczący przerywa zadawanie pytania.  

7. Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do zadania pytania, traci tę możliwość. 

8. Po wyczerpaniu wszystkich wypełnionych kart w skrzynce powtarza się procedury 

określone w ust. 2-4, jeżeli nadal będą osoby zainteresowane zadaniem pytania. 

9. Po zakończeniu zadawania pytania Kandydaci udzielają odpowiedzi według kolejności 

wskazanej przez Przewodniczącego, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 3-4. 

10. Czas odpowiedzi Kandydata na pytanie nie może przekroczyć 3 minut. W razie 

przekroczenia czasu Przewodniczący przerywa odpowiedź Kandydata. 

11. Przed godz. 16:00 Przewodniczący ogłasza losowanie karty z imieniem i nazwiskiem 

ostatniej osoby, która będzie zadawała pytanie.  

12. Po odpowiedzi Kandydatów na ostatnie pytanie, o którym mowa w ust. 11 lub po 

wcześniejszym wyczerpaniu się osób zamierzających zadać pytanie Przewodniczący 

zamyka debatę.  



 

§ 7 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                  Przewodniczący                                               Przewodnicząca 

     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej                  Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

 

 

      dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr                       prof. dr hab. Anna Trzeciak 
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