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UCHWAŁA NR 17 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UŁ 

z dnia 2.06.2020 r. 

 

w sprawie: zasad zgłaszania kandydatów na rektora. 

 

 

Na podstawie § 117 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 

2019 r. (ze zm.) Uczelniana Komisja Wyborcza UŁ postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Rektorem może być profesor, którego ogólny okres zatrudnienia w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy wynosi, w dniu zgłoszenia jego kandydatury w wyborach 

rektora, co najmniej 10 lat. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach rektora przysługuje radzie uczelni oraz co 

najmniej 10 członkom senatu lub co najmniej 30 członkom kolegium elektorów.  

3. Kandydatów na rektora można zgłaszać do Rady Uczelni do 25 czerwca 2020 r. do godz. 

12.00 

 

§ 2 

 

1. Procedura zgłaszania kandydata na Rektora: 

1) Dowolny Senator przekazuje mailowo do Zespołu wspierającego organizację wyborów, 

zwanego dalej Zespołem, na adres e-mail: wybory2020@uni.lodz.pl prośbę o 

utworzenie formularza w Teams, w grupie „Zgłaszanie kandydatów na Rektora na 

kadencję 2020-2024”, pozwalającego na zgłoszenie kandydatury konkretnej osoby. W 

mailu podaje nazwisko i imię kandydata oraz termin zamknięcia formularza. 

2) Zespół tworzy formularz zatytułowany: „Zgłaszamy kandydaturę Pani/Pana (imię i 

nazwisko) do pełnienia funkcji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-

2024”. Formularz jest imienny, a zaznaczone odpowiedzi są widoczne dla wszystkich w 

grupie. 

3) Zespół przekazuje zgłaszającemu informację o utworzeniu formularza. 

4) Zgłaszający informuje innych senatorów i wypełnia formularz.  
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5) Po upływie terminu lub na prośbę zgłaszającego Zespół zamyka formularz i udziela 

dostępu do wyników (listy osób zgłaszających kandydata) Przewodniczącemu Rady 

Uczelni na jego służbowy imienny adres e-mail (lub na adres e-mail Rady Uczelni: 

ru@uni.lodz.pl) 

2. Procedura zgłaszania kandydata na rektora przez członków Kolegium Elektorów odbywa 

się na zasadach analogicznych do opisanych w ust. 1. 

 

§ 3 

 

1. Rada Uczelni przesyła nazwiska kandydatów na rektora do przewodniczącej i sekretarza 

UKW w celu stwierdzenia, że kandydaci spełniają wymagania określone w Statucie UŁ.  

2. Kandydat na rektora składa do Uczelnianej Komisji Wyborczej, na adres e-mail 

przewodniczej oraz sekretarza, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i 

objęcie funkcji w razie wyboru w formie elektronicznej oraz potwierdza, że spełnia 

ustawowe i statutowe wymagania.  

3. Formularze zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

kandydowanie oraz oświadczenia lustracyjne stanowią załączniki do niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ 

 

dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ 
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