
Uchwała nr 6 

Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
  
 

W sprawie zmiany szczegółowego kalendarza czynności wyborczych 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

 

 

 

Na podstawie § 98 ust 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu 

Warszawskiego, oraz § 13 ust 4 Zarządzenia nr 183 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu 

Wydziału Prawa i Administracji, w związku z Uchwałą nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i 

Administracji z dnia 10 stycznia 2020 r. oraz  Zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności 

Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r. poz. 123), stanowi się co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się kalendarz czynności wyborczych przeprowadzanych na Wydziale Prawa i Administracji w 

następujący sposób: 

1) dnia 15.06.2020 r. o godz. 10.00, sala A2 - głosowanie indykacyjne w sprawie wyboru 

kandydatów na Dziekana; 

2) do dnia 18.06.2020 r. do godz. 16:00 - wyrażenie zgody na kandydowanie na stanowisko 

Dziekana przez osoby wybrane w wyborach indykacyjnych; 

3) do dnia 20.06.2020 r. - przedstawienie programu wyborczego przez kandydatów na 

stanowisko Dziekana; 

4) dnia 22.06.2020 r., godz. 10.00, sala A2 - spotkanie przedwyborcze z kandydatami na 

stanowisko Dziekana; 

5) dnia 29.06.2020 r. godz. 10.00, sala A2 - wybór Dziekana; 

6) do dnia 05.07.2020r. przedstawienie przez Dziekana-elekta kandydatów na stanowisko 

prodziekanów; 

7) do dnia 14.09.2020r. zebranie doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium 

Elektorów Wydziału w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko prodziekana do 

spraw studenckich 

 

§ 2 

W związku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzonymi z tego powodu ograniczeniami dopuszcza 

się możliwość przeprowadzenia czynności wyborczych o których mową w par. 1 ust 1) i 5) w kilku salach 

jednocześnie. Czynności przewidziane w par. 1 ust 4) mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii 

informatycznych. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

dr hab. Lech Jaworski 

Przewodniczący Komisji Wyborczej WPiA 


