
Szanowni Państwo 
 
W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na 
zebranie wyborcze, podczas którego odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów 
Uniwersytetu, którzy w tym roku będą wybierali rektora Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zebranie wyborcze odbędzie się dnia 30.01.2020 (czwartek) o godzinie 13:00 w auli numer 
01.130 w budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy 
Banacha 2C. 
 
Okręg Wyborczy nr 1 obejmuje wyłącznie profesorów o profesorów uczelni niezatrudnionych 
na wydziałach, z następujących jednostek: 
- Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego, 
- Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 
- Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, 
- Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
- Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
- Instytut Ameryk i Europy, 
- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, 
- Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, 
- Ośrodek Badań nad Migracjami, 
- Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Czynne prawo wyborcze w wyborach w Okręgu Wyborczym nr 1 mają profesorzy i 
profesorzy uczelni zatrudnieni w tych jednostkach na umowę o pracę w dowolnym wymiarze 
czasu. 
 
Bierne prawo wyborcze w wyborach w Okręgu Wyborczym nr 1 mają profesorzy i profesorzy 
uczelni zatrudnieni w tych jednostkach na umowę o pracę w dowolnym wymiarze czasu, 
którzy dodatkowo spełniają następujące wymagania: (cytat z ustawy "Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce"): 
" Członkiem rady uczelni może być osoba, która: 
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) korzysta z pełni praw publicznych; 
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 
4) nie była karana karą dyscyplinarną; 
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1) 
), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w 
art. 19 ust. 1 pkt 1; 
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji." 
 
Obecność osoby kandydującej do Kolegium Elektorów UW nie jest wymagana na zebraniu o 
ile osoba taka dostarczy wcześniej lub w trakcie zebrania przez osobę trzecią podpisaną zgodę 
na kandydowania i objęcie stanowiska lub mandatu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków 



biernego prawa wyborczego (wzory obydwu zgód/oświadczeń są dostępne na stronie 
http://ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28) do przewodniczącego OKW nr 1. Głosować na 
zebraniu wyborczym można wyłącznie osobiście. 
 
Kadencja Kolegium Elektorów Uniwersytetu rozpoczyna się 03.03.2020. Pierwsze 
posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu – głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia 
kandydatów na Rektora odbędzie się 03.03.2020. Wybór Rektora przez Kolegium Elektorów 
Uniwersytetu odbędzie się dnia 22.04.2020. 
 
Szczegóły dotyczące zebrania wyborczego, działalności Kolegium Elektorów UW itd. można 
znaleźć na stronie www Uczelnianej Komisji Wyborczej http://ukw.uw.edu.pl. 
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