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Poz. 25 

UCHWAŁA NR 21 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

 
z dnia 16 stycznia 2020 r. 

 
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 
 

Na podstawie § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje: 

§ 1 
1. Zasady zgłaszania kandydatów na członków Senatu określa § 40 Statutu 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
2. Formularz zgłoszenia może złożyć sam kandydat lub inna osoba zgłaszająca 

w imieniu grupy określonej odpowiednio w § 40 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.  
3. Osoba zgłaszająca kandydata, o której mowa w ust. 2, składa do Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, poprzez Biuro Rektoratu (Pałac Kazimierzowski, pok. 12) w godz. 
8.00-16.00, następujące dokumenty: 
1) zgłoszenie kandydata na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały; 
2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie według wzoru określonego odrębną 

uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej;  
3) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów biernego prawa wyborczego 

według wzoru określonego odrębną uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej; 
4) wykaz podpisów według wzoru określonego w załączniku nr 2 lub w załączniku nr 3 

do uchwały. 
4. Zgłoszenia dokonuje się w terminie określonym odrębną uchwałą Uczelnianej 

Komisji Wyborczej. 
5. Kandydat na członka Senatu może znajdować się w wykazie, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 4. 
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6. Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu może uczestniczyć w zgłoszeniu tylko 

jednego kandydata na członka Senatu, o którym mowa w § 40 ust. 1 Statutu 
Uniwersytetu Warszawskiego, i jednego kandydata na członka Senatu, o którym mowa 
w § 40 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. 

7. Uczelniana Komisja Wyborcza określi zasady sprawdzenia poprawności 
zgłoszenia i spełniania przez kandydata warunków formalnych.  

§ 2  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący UKW: R. Piotrowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 21 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2020 r.  

w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków  
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 

 
WZÓR 

 
 

Zgłoszenie kandydata na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
w kadencji 2020-2024 

 

Imię i nazwisko kandydata ……………………………………………………………………… 

Kandydat wybierany przez …………………………………………………………………….... 
(pracowników wydziału lub Kolegium Elektorów Uniwersytetu) 

Grupa wspólnoty Uniwersytetu do której należy kandydat ………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu grupy określonej w § 40 Statutu 
Uniwersytetu Warszawskiego …………………………………………………………..…….… 

Nr telefonu osoby zgłaszającej …………………………………………………………..……. 

E-mail osoby zgłaszającej ……………………………………………………………………… 

Informacja o liczbie podpisów na wykazie podpisów ……………………………………..….. 

 
Podpis osoby zgłaszającej  
 
……………………………….. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 21 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2020 r.  
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 

WZÓR 
 

Wykaz podpisów 
Udzielam poparcia kandydatowi na Senatora Uniwersytetu Warszawskiego  

wybieranego zgodnie z § 39 ust. 1 w związku z § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
wybieranemu przez profesorów i profesorów uczelni Wydziału …………………………………. 

w wyborach w kadencji 2020-2024 
 

Oświadczam, że udzielam poparcia tylko jednemu kandydatowi.  
 

Lp. Imię i nazwisko Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Własnoręczny podpis  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu może uczestniczyć w zgłoszeniu tylko jednego kandydata na członka Senatu, 
o którym mowa w § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 



 5 5 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 21 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2020 r.  
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 

WZÓR 
 

Wykaz podpisów 
Udzielam poparcia kandydatowi na Senatora Uniwersytetu Warszawskiego  

wybieranego zgodnie z § 39 ust. 2 w związku z § 40 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
wybieranemu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu z grupy …………………………………. 

w wyborach w kadencji 2020-2024 
 

Oświadczam, że udzielam poparcia tylko jednemu kandydatowi.  
 

Lp. Imię i nazwisko Jednostka organizacyjna Uniwersytetu Własnoręczny podpis  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu może uczestniczyć w zgłoszeniu tylko jednego kandydata na członka Senatu, 
o którym mowa w § 40 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 


	Przewodniczący UKW: R. Piotrowski

