
  
 

 

UCHWAŁA NR 14 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ 

z dnia 18.03.2020 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia 
kalendarza wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024  

 

 

Na podstawie § 117 ust. 1 pkt 2 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 
maja 2019 r. (ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
(Dz. U. 2020, poz. 433) Uczelniana Komisja Wyborcza UŁ  

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Na wniosek JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rady Uczelni, Uczelniana Komisja 
Wyborcza zawiesza wszystkie czynności wyborcze do odwołania.  

2. Nowy kalendarz wyborczy zostanie podany do wiadomości po powrocie do 
normalnego funkcjonowania Uczelni. 

 

§ 2 

1. Uchwała jest podjęta z przyczyn podanych w uzasadnieniu, stanowiącym jej 
integralną część. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Przewodnicząca 

Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ 

 

dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ 

 
  



  
 

UZASADNIENIE 

 
Mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. został ogłoszony na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego. Stan ten nie pozostaje bez wpływu 
na czynności wyborcze związane z wyborami elektorów, senatorów i rektorów uczelni 
wyższych, w tym Uniwersytetu Łódzkiego.  
W trosce o ochronę życia i zdrowia członków społeczności Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
podjął decyzję o zawieszeniu działalności dydaktycznej i ograniczeniu pozostałej działalności 
Uczelni do 14 kwietnia 2020 r. Mocą zarządzenia nr 100 z 11 marca 2020 r. Rektor UŁ nadto 
m.in. odwołał  wszystkie imprezy naukowe, kulturalne, sportowe i inne wydarzenia i ograniczył 
dostęp nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów, słuchaczy Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i osób trzecich do budynków Uniwersytetu Łódzkiego 
wyłącznie do sytuacji, które są bezwzględnie konieczne dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania Uczelni.  
 
Sytuacja epidemiologiczna kraju nie pozwala jednak na jednoznaczną ocenę, kiedy 
rzeczywiście stan zagrożenia epidemicznego ustanie, a tym samym, kiedy wprowadzone 
zarówno ma mocy decyzji organów centralnych, jak i Rektora UŁ, środki prewencyjne będą 
mogły zostać zniesione. Obecnie nie ma bezpiecznych warunków do prawidłowego 
i niezakłóconego przeprowadzenia wyborów.  

W tej sytuacji niemożliwe jest przeprowadzanie czynności wyborczych. Głosowania, nawet 
w trybie „wystawienia urny”, wymagają bowiem pracy komisji wyborczych, liczenia głosów 
i gromadzenia się wyborców. Nie ma możliwości zbierania się organów kolegialnych uczelni, 
w tym Rady Uczelni i Senatu. Nie jest też możliwe prowadzenie przez kandydatów 
jakiejkolwiek kampanii wyborczej. Poza tym co najmniej do 14 kwietnia większość studentów, 
zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych, pozostaje w swoich rodzinnych domach, co znacząco 
utrudnia lub uniemożliwia im udział w wyborach. Tym samym w aktualnych warunkach nie 
jest możliwa realizacja kolejnych czynności wyborczych bez uszczerbku dla praw wyborczych 
kandydatów i wyborców, przejrzystości i prawidłowości procesu wyborczego. 

Z tego powodu, na podstawie wniosku JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17 marca 
2020 r., skonsultowanego z Przewodniczącym Rady Uczelni, Przewodniczącym Komisji 
Statutowej i Organizacyjnej oraz Kanclerzem oraz na podstawie wniosku Rady Uczelni z dnia 
17 marca 2020 r., Uczelniana Komisja Wyborcza zawiesza wszystkie czynności wyborcze do 
odwołania, a nowy kalendarz wyborczy zostanie ustalony i podany do wiadomości po 
powrocie do normalnego funkcjonowania Uczelni.  

Decyzja ta zyskała także aprobatę Komisji Statutowej i Organizacyjnej. 

 


