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UCHWAŁA  NR  R.0000.59.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 
przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich  

na kadencję 2020 – 2024 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Uczelnianego Regulaminu Wyborczego stanowiącego załącznik do 

Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Senat zatwierdza Instrukcję wyborczą  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchyla się uchwałę Senatu nr R.0000.47.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik do uchwały nr R.0000.59.2020 z 23 kwietnia 2020 r. 

 

Instrukcja wyborcza w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) 

na kadencję 2020–2024 

na podstawie przepisów rozdziału III Statutu UEW oraz Uczelnianego Regulaminu Wyborczego stanowiącego 

załącznik nr 1 do Statutu UEW 

 

I. Przedmiot i ogólne zasady wyborów 

1. Przedmiotem niniejszej Instrukcji są wybory w UEW obejmujące:  

a) wybory składów Senatu oraz rad wydziałów; 

b) wybór Rektora UEW; 

c) wybory składu Kolegium Elektorów. 

2. Wybory o których mowa w p.1 są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym,  

w czasie i miejscu ustalonym zgodnie z § 4 Uczelnianego Regulaminu Wyborczego. 

II. Uczelniana Komisja Wyborcza  

3. Wybory składu Kolegium Elektorów, członków Senatu i rad wydziałów oraz Rektora organizuje  

i przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza powołana uchwałą Senatu.  

4. Kadencja UKW rozpoczyna się̨ z dniem jej powołania i kończy z dniem powołania nowej 

Komisji.  

5. Mandat członka UKW wygasa w następujących przypadkach: 

a) pracownik przestaje być pracownikiem UEW;  

b) doktorant przestaje być doktorantem UEW;  

c) student przestaje być studentem UEW lub odbywa przerwę̨ w studiach określoną̨ regulaminem 

studiów;  

d) wskutek rezygnacji członka Komisji. 

W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Senat powołuje nowego członka.  

6. Zadania UKW określa §9 Uczelnianego Regulaminu Wyborczego.  

III. Kolegium Elektorów 

7. Skład Kolegium Elektorów jest określony w §14 Uczelnianego Regulaminu Wyborczego. 

8. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów przysługuje wszystkim 

pracownikom zatrudnionym w UEW na podstawie umowy o pracę lub mianowania, na pełnym 

etacie lub jego części, według stanu na 21 dni przed dniem głosowania, z zastrzeżeniem 

przepisów art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także 
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osobom posiadającym status studenta lub doktoranta UEW - zgodnie z Regulaminami Samorządu 

Studentów oraz Samorządu Doktorantów. 

9. Wybór składu Kolegium Elektorów następuje w trybie określonym w §17 Statutu UEW oraz §14 

Uczelnianego Regulaminu Wyborczego.  

10. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do Kolegium Elektorów są dokonywane na 

podstawie Regulaminów Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów. 

11. Członkiem Kolegium Elektorów może być́ osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 

ust. 1 pkt 1–5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyraziła 

zgodę na kandydowanie oraz złożyła w tej sprawie stosowne oświadczenie.  

12. Kandydatów do Kolegium Elektorów mają prawo zgłaszać wszyscy wyborcy, którym przysługuje 

czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w określonym przez kalendarz 

wyborczy terminie. W roku wyborczym 2020 zgłoszenia kandydatów do Kolegium Elektorów 

odbywają się zgodnie z § 1 ust. 5 Uchwały nr R.0000.36/2020 Senatu z dn. 23.03.2020: 

a) drogą mailową poprzez przesłanie skanu zgłoszenia (według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1) i skanu oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2)  na adres: ukw2020-

2024@ue.wroc.pl - wyłącznie z wykorzystaniem uczelnianej skrzynki e-mail; albo 

b) osobiście poprzez złożenie oryginałów zgłoszenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 i oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2) w biurze Uczelnianej Komisji 

Wyborczej w wyznaczonych przez nią dniach i godzinach, podanych do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Uczelni (Wrocław i Jelenia Góra). 

13. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń UKW sporządza listy kandydatów do Kolegium Elektorów  

i ogłasza je na stronie internetowej Uczelni.  

14. Wybory do Kolegium Elektorów są przeprowadzane osobno dla następujących grup wyborców:  

a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora Uczelni – osobno 

na każdym z trzech wydziałów; 

b) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor 

Uczelni – osobno na każdym z trzech wydziałów,  

c) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni 

(Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka);  

d) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

e) studentów i doktorantów – w trybie ustalonym w Regulaminach Samorządu Studentów  

i Samorządu Doktorantów. 

15. Każdy wyborca otrzymuje kartę wyborczą, którą po wypełnieniu wrzuca do urny. Karta wyborcza 

zawiera alfabetyczny wykaz kandydatów, obok których znajdują się pola do umieszczenia znaku 

wyboru. Wzór karty wyborczej do Kolegium Elektorów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Instrukcji. 

16. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku ,,X" w kratce znajdującej się przy nazwisku 

kandydata na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeśli liczba wskazanych w ten sposób 

kandydatów nie przekracza liczby miejsc w organie, którego dotyczy to głosowanie.  
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17. Czynności wyborcze, w tym wydawanie kart, nadzorowanie ich umieszczenia w urnie, 

zabezpieczenie i opróżnienie urn, obliczenie głosów, prowadzi 2-osobowa podkomisja 

wyznaczona spośród członków UKW przez jej Przewodniczącego, która sporządza protokół  

z wyników głosowania w danej grupie wyborców i przekazuje go do UKW. 

18. UKW ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie po obliczeniu wszystkich głosów na stronie 

internetowej Uczelni. 

IV. Wybory Rektora 

19. Kandydaci na Rektora są zgłaszani w trybie określonym w §16 Statutu UEW, w terminie 

ustalonym w Kalendarzu wyborów, na ręce Przewodniczącego UKW. Formularz zgłoszenia 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji. Wraz z nim należy złożyć podpisane Oświadczenie 

zgłaszanego Kandydata według wzoru przedstawionego w załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji.  

20. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów wybrane zgodnie z §14 Uczelnianego 

Regulaminu Wyborczego, w trybie określonym w §§ 16 i 19 Uczelnianego Regulaminu 

Wyborczego. 

21. Wybory Rektora są dokonywane na posiedzeniu Kolegium Elektorów, które prowadzi 

Przewodniczący UKW, do czasu wyboru Przewodniczącego Kolegium Elektorów, który 

przejmuje prowadzenie posiedzenia. 

22. Na pierwszym posiedzeniu Kolegium wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego 

Kolegium Elektorów. Prawo zgłaszania kandydatów ma każdy z członków Kolegium. Wybory są 

tajne i dokonywane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

Kolegium.  

23. Czynności wyborcze, w tym wydawanie kart, nadzorowanie ich umieszczenia w urnie, 

zabezpieczenie i opróżnienie urn, prowadzi 3-osobowa podkomisja wyznaczona spośród 

członków UKW przez jej Przewodniczącego.  

24. Po sprawdzeniu quorum Przewodniczący Kolegium przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór 

3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, a następnie przedstawia zgłoszone kandydatury na Rektora  

i ogłasza tryb głosowania. Członkowie Kolegium Elektorów otrzymują karty do głosowania  

z nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej, dokonują wyboru i umieszczają kartę do 

głosowania w zapieczętowanej urnie wyborczej. Głos jest ważny jeśli na karcie wyborczej został 

zaznaczony nie więcej niż jeden kandydat. 

25. Przeliczenia głosów dokonuje wybrana Komisja Skrutacyjna. W skład komisji skrutacyjnej nie 

może wchodzić osoba kandydująca do organów wybieralnych. Komisja skrutacyjna oblicza 

oddane głosy oraz sporządza protokół przebiegu głosowania, do którego dołącza wszystkie karty 

do głosowania.  

26. UKW ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie po obliczeniu wszystkich głosów na stronie 

internetowej Uczelni. 
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V. Wybory do Senatu 

27. Zasady określania i wyboru składu Senatu UEW są ustalone w §5 Uczelnianego Regulaminu 

Wyborczego. Wybór składu Senatu następuje w trybie określonym w §5 Statutu UEW, zgodnie  

z przepisami art. 29, 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

a także przepisami § 27 i 28 Statutu UEW.  

28. Szczegółowy podział składu Senatu na uprawnione grupy przedstawicieli pracowników, 

studentów i doktorantów jest dokonywany przez UKW z uwzględnieniem stanu zatrudnienia  

w UEW na 21 dni przed dniem głosowania. 

29. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu przysługuje wszystkim pracownikom 

zatrudnionym w UEW na podstawie umowy o pracę lub mianowania, na pełnym etacie lub jego 

części, według stanu na 21 dni przed dniem głosowania  z zastrzeżeniem przepisów art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także osobom 

posiadającym status studenta lub doktoranta UEW.  

30. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu są dokonywane na podstawie 

Regulaminów Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów. 

31. Wybory do Senatu są przeprowadzane na zebraniach wyborczych w siedzibie UEW, osobno dla 

następujących grup wyborców:  

a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora Uczelni – 

osobno na każdym z trzech wydziałów; 

b) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor 

Uczelni – osobno na każdym z trzech wydziałów,  

c) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni 

(Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka)  

d) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

e) studentów i doktorantów – w trybie ustalonym w Regulaminach Samorządu Studentów  

i Samorządu Doktorantów. 

32. Czynności wyborcze, w tym wydawanie kart, nadzorowanie ich umieszczenia w urnie, 

zabezpieczenie i opróżnienie urn, prowadzi 2-osobowa podkomisja wyznaczona spośród 

członków UKW przez jej Przewodniczącego.  

33. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz złożyła w tej sprawie 

stosowne Oświadczenie. 

34. Kandydatów do Senatu mają prawo zgłaszać wszyscy wyborcy, którym przysługuje czynne prawo 

wyborcze. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w określonym terminie, w biurze UKW  

w ogłoszonych dniach i godzinach, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej 

Instrukcji, z załączoną pisemną zgodą Kandydata oraz jego Oświadczeniem według wzoru  

w załączniku nr 7 do niniejszej Instrukcji. 
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35. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń UKW przygotowuje karty wyborcze.   

36. Każdy wyborca otrzymuje na zebraniu wyborczym ostemplowaną kartę wyborczą, którą po 

wypełnieniu wrzuca do urny wyborczej przygotowanej przez UKW. Przed rozpoczęciem 

głosowania w obecności wyborców sprawdzana jest zawartość urny i dokonuje się jej 

opieczętowania w sposób uniemożliwiający otwarcie urny przez osoby nieuprawnione.  

37. Karta wyborcza zawiera alfabetyczny wykaz kandydatów, obok których znajdują się pola do 

umieszczenia znaku wyboru. Wzór karty wyborczej do senatu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Instrukcji. 

38. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku ,,X" w kratce znajdującej się przy nazwisku 

kandydata na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeśli liczba wskazanych w ten sposób 

kandydatów nie przekracza liczby miejsc w organie, którego dotyczy to głosowanie.  

39. Obliczenia głosów dokonuje 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym, 

która sporządza protokół wyborów i przekazuje go do UKW. 

40. UKW ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie po obliczeniu wszystkich głosów na stronie 

internetowej Uczelni. 

VI. Wybory do rad wydziałów 

41. Wybór składu rady wydziału następuje w trybie określonym w §42 ust. 9 Statutu UEW,  

a szczegółowy podział mandatów do jej składu wynika z §42 ust. 4 i ust. 5 Statutu UEW. 

42. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rad wydziałów przysługuje pracownikom 

badawczym i badawczo-dydaktycznym prowadzącym badania na danym wydziale, według stanu 

zatrudnienia na 21 dni przed dniem głosowania, z zastrzeżeniem §42 ust.1 Statutu UEW. 

43. Wybory do rad wydziałów są przeprowadzane na zebraniach wyborczych w siedzibie UEW, 

osobno dla następujących grup wyborców:  

a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora Uczelni  

w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych – osobno na każdym z trzech 

wydziałów; 

b) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach adiunkta i asystenta w grupie 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych – osobno na każdym z trzech 

wydziałów,  

c) doktorantów.  

44. Czynności wyborcze, w tym wydawanie kart, nadzorowanie ich umieszczenia w urnie, 

zabezpieczenie i opróżnienie urn, prowadzi 2-osobowa podkomisja wyznaczona spośród 

członków UKW przez jej Przewodniczącego.  

45. Kandydatów do rady wydziału mają prawo zgłaszać wszyscy wyborcy danego wydziału, którym 

przysługuje czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w określonych 

terminach, w biurze UKW w ogłoszonych dniach i godzinach, na formularzu stanowiącym 
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załącznik nr 8 do niniejszej Instrukcji, z załączoną pisemną zgodą Kandydata oraz jego 

Oświadczeniem; formularz pisemnej zgody Kandydata oraz jego oświadczenia przedstawia 

załącznik nr 9 do niniejszej Instrukcji.  

46. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń UKW przygotowuje karty wyborcze.   

47. Każdy wyborca otrzymuje na zebraniu wyborczym ostemplowaną kartę wyborczą, którą po 

wypełnieniu wrzuca do urny wyborczej przygotowanej przez UKW. Przed rozpoczęciem 

głosowania w obecności wyborców sprawdzana jest zawartość urny i dokonuje się jej 

opieczętowania w sposób uniemożliwiający otwarcie urny przez osoby nieuprawnione.  

48. Karta wyborcza zawiera alfabetyczny wykaz kandydatów, obok których znajdują się pola do 

umieszczenia znaku wyboru. Wzór karty wyborczej do rad wydziałów stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Instrukcji. 

49. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku ,,X" w kratce znajdującej się przy nazwisku 

kandydata na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeśli liczba wskazanych w ten sposób 

kandydatów nie przekracza liczby miejsc w organie, którego dotyczy to głosowanie.  

50. Obliczenia głosów dokonuje 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym, 

która sporządza protokół wyborów i przekazuje go do UKW. 

51. UKW ogłasza wyniki wyborów na stronie internetowej Komisji, niezwłocznie po obliczeniu 

wszystkich głosów. 

VII. Głosowanie zdalne 

52. W związku z sytuacją nadzwyczajną, w szczególności czasowym ograniczeniem funkcjonowania 

niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 23 marca 2020 r., Dz.U. z dnia 23 marca 2020 r., poz. 511 z późn. zm.), dopuszcza się 

możliwość głosowania w wyborach do Kolegium Elektorów, Rektora, Senatu i rad wydziałów  

w trybie zdalnym z użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

53. UKW – na podstawie §20 Uczelnianego Regulaminu Wyborczego UEW - może zarządzić 

głosowanie w trybie zdalnym, jeżeli przeprowadzenie czynności wyborczych, o których mowa w 

punktach: 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 31 w zakresie słów „na zebraniach wyborczych w siedzibie 

UEW”, 32, 36, 39, 43 w zakresie słów „na zebraniach wyborczych w siedzibie UEW”, 44, 47, 50 

niniejszej Instrukcji Wyborczej jest utrudnione lub niemożliwe z przyczyn obiektywnych. 

54. Listy wyborców są sporządzane przez UKW według stanu zatrudnienia na 21 dni przed 

wyznaczoną datą głosowania do danego organu, w podziale na grupy uprawnione do wybrania 

swoich przedstawicieli do określonych organów Uczelni. Każdy wyborca może sprawdzić w 

UKW swoją osobę na liście uprawnionych do głosowania - osobiście w siedzibie UKW lub drogą 

mailową. 

55. Zgłoszenia kandydatów do Senatu oraz do rad wydziałów odbywają się w terminach ustalonych  

w Kalendarzu wyborczym, drogą mailową poprzez przesłanie skanu zgłoszenia i skanu 
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oświadczenia (według wzorów w załącznikach do Instrukcji Wyborczej UEW) na adres: 

ukw2020-2024@ue.wroc.pl - wyłącznie z wykorzystaniem uczelnianej skrzynki e-mail. 

56. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń UKW sporządza listy kandydatów i ogłasza je na stronie 

internetowej Uczelni.  

57. W ramach informatycznego systemu głosowania zdalnego są tworzone elektroniczne karty 

wyborcze, które zawierają: nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, miejsca do zaznaczenia 

wybranych osób przy użyciu komputera oraz instrukcję postępowania wyborcy. 

58. Każdy wyborca otrzymuje na indywidualne uczelniane konto e-mail link z dostępem do 

elektronicznej karty wyborczej. Głosowanie w trybie zdalnym odbywa się przez zaznaczenie pola 

wyboru znajdującego się przy nazwisku kandydata (kandydatów). Głos jest ważny, jeśli liczba 

wskazanych w ten sposób kandydatów nie przekracza liczby miejsc w organie, którego dotyczy to 

głosowanie.  

59. Oddawanie głosów w informatycznym systemie głosowania zdalnego odbywa się w dniach  

i godzinach ustalonych przez UKW. 

60. Obliczenie wyników głosowania oddzielnie dla każdej grupy wyborców dokonuje się  

z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego dostarczonego przez Centrum Informatyki 

UEW.  

61. Centrum Informatyki UEW przekazuje zestawienie wyników głosowania zdalnego do UKW, 

która sporządza protokoły, ustala listy wybranych osób i podaje je do wiadomości publicznej na 

stronie internetowej UEW.  

62. Jeżeli w wyborach do Senatu, Kolegium Elektorów i rad wydziałów dwóch lub więcej 

kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności decyduje losowanie 

przeprowadzone przez UKW.  

63. Wybór Rektora jest ważny, jeżeli co najmniej połowa statutowego składu Kolegium Elektorów 

wzięła udział w głosowaniu. W przypadku gdy w głosowaniu nie wyłoniono rektora elekta, 

przeprowadza się kolejną turę głosowania zgodnie z §17 ust.12 Statutu UEW.  

64. W razie przeprowadzania wyborów w trybie głosowania zdalnego Przewodniczącym Kolegium 

Elektorów zostaje najstarszy wiekiem lub kolejny pod względem wieku członek Kolegium 

zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni.  

65. W zakresie spraw dotyczących wyborów zdalnych nieuregulowanych przepisami części VII. 

niniejszej Instrukcji, przepisy ogólne zawarte w pozostałych częściach Instrukcji stosuje się 

odpowiednio. 
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Załącznik nr 1 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM ELEKTORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

Zgłaszam następującego kandydata ……………………………………………………………………….…….. 

                                                                                        Imię i Nazwisko  

 

do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 w następującej grupie pracowników: 

(we właściwej kratce wstawić znak X) 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Zarządzania 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Ekonomii i Finansów 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Inżynierii Produkcji 

 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni,  

będących pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale 

Zarządzania 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, 

będących pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Ekonomii i 

Finansów 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, 

będących pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Inżynierii 

Produkcji 

 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni (Studium 

Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka)  

 

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:  ………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby zgłaszającej: ………………………………………………….. 

Miejsce i data zgłoszenia     …………………………………………………                
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Załącznik nr 2 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM ELEKTORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 
 

Ja, ................................................................................................................., wyrażam zgodę̨ na kandydowanie  

w wyborach do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników (we właściwej kratce wstawić 

znak X): 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi (na Wydziale 

………………………………………………………………………………….) 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor 

uczelni, będących pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi (na Wydziale 

……………………………………………………………) 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni (Studium 

Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka)  

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 

Jestem świadoma/y, że wyrażając zgodę na kandydowanie, wyrażam jednocześnie zgodę na podanie do 

wiadomości wspólnoty uczelni moich danych osobowych (imię i nazwisko) w związku z ogłoszeniem listy 

kandydatów na członków Kolegium Elektorów.  

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania wobec członka Kolegium Elektorów określone w art. 20 ust. 1 

pkt 1-5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz 

§17 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 (Uchwała Senatu z 10 czerwca 

2019r. z pózn zm), tj.: 

1)  mam pełną zdolność do czynności prawnych;  

2)  korzystam z pełni praw publicznych;  

3)  nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;  

4)  nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;  

5)  w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em w organach bezpieczeństwa 

państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. 

zm.), nie pełniłam/em w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi organami;  

6)  nie ukończę 67. roku do dnia rozpoczęcia kadencji Kolegium Elektorów. 
 

Ponadto oświadczam, że wypełniłam/em obowiązek lustracyjny (obowiązek ten dotyczy kandydatów urodzonych 

przed dniem 1 sierpnia 1972 r) 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wymienionych  

w  Oświadczeniu okoliczności. 
 

....................               ...................                                                .......................................... 

miejscowość                     data                                                                      czytelny podpis                        
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Załącznik nr 3 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

 

Wzór karty do głosowania w wyborach do Kolegium Elektorów, Senatu  

i rad wydziałów 

 

Karta do głosowania w wyborach do
1
 …………………….. 

     w grupie pracowników
2
……………. na Wydziale

3
 ……. 

 

Lp Nazwisko i imię kandydata (alfabetycznie) 
Wskazany 

kandydat 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

…   

 

NALEŻY WSKAZAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ …….. KANDYDATÓW  

PRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU „X” W KRATCE OBOK NAZWISKA 

 

 

 

                                                           
1
 Kolegium Elektorów, Senatu, rad wydziału 

2
 Grupy pracowników wskazane w Regulaminie wyborczym w wyborach do Kolegium Elektorów, Senatu, rad wydziału 

3
 Wydziale: Zarządzania, Ekonomii i Finansów, Inżynierii Produkcji 
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Załącznik nr 4 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  

WE WROCŁAWIU NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

 

................................................................  

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)  

Niniejszym zgłaszam kandydaturę w wyborach Rektora na kadencję 2020-2024  

............................................................................................................................  

(imię i nazwisko, tytuł/ stopień naukowy, Kandydatki/ Kandydata)  

............................................................................................................................  

(data urodzenia Kandydatki/ Kandydata)  

 

...................................................  

(czytelny podpis osoby zgłaszającej)  

 

 

Wrocław, dnia ................ 2020 r. 
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Załącznik nr 5 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

NA REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 

 

Ja, ................................................................................................................., wyrażam zgodę̨ na kandydowanie 

w wyborach na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 2020-2024.   

Oświadczam, że znam i spełniam wymagania wobec kandydata na Rektora określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w szczególności: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) korzystam z pełni praw publicznych;  

3) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;  

4) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em w organach bezpieczeństwa 

państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430,  

z późn. zm.), nie pełniłam/em w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi organami;  

6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Rektora. 

Spełniam wymagania §9 ust 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 

(Uchwała Senatu z 10 czerwca 2019r. z pózn. zm.), przyjmuję zobowiązanie do udzielenia informacji wyborcom 

zgodnie z §9 ust. 3 Statutu UEW. 

Ponadto oświadczam, że wypełniłam/em obowiązek lustracyjny (obowiązek ten dotyczy kandydatów urodzonych 

przed dniem 1 sierpnia 1972 r). 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wymienionych  

w Oświadczeniu okoliczności. 

Jestem świadoma/y, że wyrażając zgodę na kandydowanie, wyrażam jednocześnie zgodę na podanie do 

wiadomości wspólnoty uczelni moich danych osobowych (imię i nazwisko) w związku z ogłoszeniem listy 

kandydatów na Rektora.  

 

....................               ...................                                                .......................................... 

miejscowość                     data                                                                      czytelny podpis                             
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Załącznik nr 6 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SENATU UEW NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

Zgłaszam następującego kandydata ……………………………………………………………………….…….. 

                                                                                        Imię i Nazwisko  

 

do Senatu UEW na kadencję 2020-2024 w następującej grupie pracowników: 

(we właściwej kratce wstawić znak X) 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Zarządzania 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Ekonomii i Finansów 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Inżynierii Produkcji 
 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, 

będących pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale 

Zarządzania 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, 

będących pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Ekonomii  

i Finansów 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, 

będących pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale Inżynierii 

Produkcji 

 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni (Studium 

Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka)  

 

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:  ………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby zgłaszającej: ………………………………………………….. 

Miejsce i data zgłoszenia     …………………………………………………                
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Załącznik nr 7 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA DO SENATU NA KADENCJĘ 2020-2024 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 

 

Ja, ................................................................................................................., wyrażam zgodę̨ na kandydowanie  

w wyborach do Senatu na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników (we właściwej kratce wstawić znak X): 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi i dydaktycznymi na Wydziale 

…………………………………………………………………………………. 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni na 

Wydziale …………………………………………………………………………………. 

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni (Studium 

Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka)  

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Jestem świadoma/y, że wyrażając zgodę na kandydowanie, wyrażam jednocześnie zgodę na podanie do 

wiadomości wspólnoty uczelni moich danych osobowych (imię i nazwisko) w związku z ogłoszeniem listy 

kandydatów na członków Senatu.  

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania wobec członka Senatu określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) tj.: 

1)  mam pełną zdolność do czynności prawnych;  

2)  korzystam z pełni praw publicznych;  

3)  nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;  

4)  nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;  

5)  w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em w organach bezpieczeństwa 

państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. 

zm.), nie pełniłam/em w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi organami;  

6)  nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu. 

 

Ponadto oświadczam, że wypełniłam/em obowiązek lustracyjny (obowiązek ten dotyczy kandydatów urodzonych 

przed dniem 1 sierpnia 1972 r). 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wymienionych  

w Oświadczeniu okoliczności. 

 

....................               ...................                                                .......................................... 

miejscowość                     data                                                                      czytelny podpis          
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Załącznik nr 8 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY WYDZIAŁU NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

 

Zgłaszam następującego kandydata ……………………………………………………………………….…….. 

                                                                                        Imię i Nazwisko  

 

do Rady Wydziału
4
 ……………………………………………………………………………. na kadencję 2020-

2024 w następującej grupie pracowników: (we właściwej kratce wstawić znak X) 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi; 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach adiunkta i asystenta w grupie pracowników 

badawczych i badawczo-dydaktycznych; 

 

Wydział /Jednostka organizacyjna w której zatrudniony jest kandydat (wstawić x):  

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:  ………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby zgłaszającej: ………………………………………………….. 

Miejsce i data zgłoszenia     …………………………………………………                
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 Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomii i Finansów, Wydział Inżynierii Produkcji 
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Załącznik nr 9 do Instrukcji wyborczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW) na kadencję 2020–2024 

OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA DO RADY WYDZIAŁU NA KADENCJĘ 2020-2024 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 

 

Ja, ................................................................................................................., wyrażam zgodę̨ na kandydowanie  

w wyborach do Rady Wydziału ……………………………………………………………… na kadencję 2020-

2024 w grupie pracowników (we właściwej kratce wstawić znak X): 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni będących 

pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi; 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach adiunkta i asystenta w grupie pracowników 

badawczych i badawczo-dydaktycznych. 

Jestem świadoma/y, że wyrażając zgodę na kandydowanie, wyrażam jednocześnie zgodę na podanie do 

wiadomości wspólnoty uczelni moich danych osobowych (imię i nazwisko) w związku z ogłoszeniem listy 

kandydatów na członków Rady Wydziału.  

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania wobec członka Rady Wydziału określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-

4 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) tj.: 

1)  mam pełną zdolność do czynności prawnych;  

2)  korzystam z pełni praw publicznych;  

3)  nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;  

4)  nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;  

      oraz  

7)  nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Rady Wydziału. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wymienionych  

w Oświadczeniu okoliczności. 

 

 

....................               ...................                                                .......................................... 

miejscowość                     data                                                                      czytelny podpis                                   

 

 

 


