
 

Uchwała Nr 13/2020 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
z dnia 30 marca 2020 r.  

w sprawie zmiany Terminarza czynności wyborczych 
 

Na podstawie § 7 pkt 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, w związku z § 1 ust. 4 i 5 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 528) oraz w związku z Uchwałą Nr 12/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r.  
w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczącej spaw związanych z przebiegiem 
wyborów w Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, postawia się, co 
następuje: 

§1 

Uniwersytecka Komisja Wyborcza ustala Terminarz czynności wyborczych, który stanowi 
Załącznik do uchwały. 

§2 

Traci moc Uchwała Nr 1/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 
Terminarza czynności wyborczych.  

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

      Ks. dr hab. Marek Stępień, prof. UKSW 
Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Warszawa, dnia 30 marca 2020 r. 



Złącznik do uchwały nr 13/2020 
  Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

z dnia 30 marca 2020 r. 
 
 
 

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH 
 

 
  

1. Wskazywanie na piśmie przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 
kandydatów na rektora – do 5 maja 2020 r. 

 
2. Wybór elektorów Uniwersytetu – do 14 maja 2020 r. 

 
3. Stwierdzenie przez wydziałowe komisje wyborcze spełnienia wymagań przez 

elektorów Uniwersytetu – do 18 maja 2020 r. 
 

4. Podjęcie uchwały przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą o dopuszczeniu 
kandydatów na rektora i publikacja listy kandydatów na rektora – do 20 maja 2020 r. 
 

5. Stwierdzenie przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą dokonania wyboru kolegium 
elektorów Uniwersytetu – do 22 maja 2020 r. 
 

6. Zwołanie posiedzenia kolegium elektorów Uniwersytetu w celu prezentacji 
kandydatów na rektora – do 27 maja 2020 r. 

 
7. Dokonanie wyboru rektora przez kolegium elektorów Uniwersytetu i stwierdzenie 

przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą dokonania wyboru rektora – do 9 czerwca 
2020 r. 

 
8. Wybór członków Senatu i rad dyscyplin naukowych i rad wydziałów – po dokonaniu 

wyboru rektora, do 30 czerwca 2020 r. 
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