
UCHWAŁA NR 7 
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na kandydata na Dziekana  
Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Na podstawie § 98 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 2019, poz. 190), 
w związku z zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 
2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród 
społeczności Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 190 
z późn. zm.),  Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się następujące zasady przeprowadzania zebrania przedwyborczego z kandydatami 
na Dziekana Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zwanych dalej 
„kandydatami”, w kadencji 2020-2024: 

 
1) zebranie przedwyborcze prowadzone jest w trybie zdalnym, 
2) zebranie przedwyborcze prowadzi przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej lub 
jego zastępca; 
3) kolejność prezentacji kandydatów ustala się w drodze losowania; 
4) każdy z kandydatów prezentuje swój program działania; 
5) prezentacja programu działania każdego z kandydatów nie może przekraczać 20 minut; 
6) pisemne zgłoszenie pytań, zawierające imię i nazwisko pytającego oraz od jednego do 
trzech pytań, przekazywane są mailowo w trakcie prezentacji kandydatów pod adresem   
wskazanym na początku zebrania; 
7) kolejność przedstawiania pytań kandydatom wyznaczony członek Wydziałowej Komisji 
Wyborczej ustala w drodze losowania; 
8) na pytanie uczestnika zebrania przedwyborczego odpowiada każdy z kandydatów; 
9) kandydaci na pytania odpowiadają na przemian zaczynając od kandydata, który jako 
pierwszy prezentował swój program działania; 
10) każdy kandydat ma pięć minut na odpowiedź na każde pytanie; 
11) każdy z kandydatów ma pięć minut na wypowiedź końcową w kolejności, o której mowa 
w punkcie 3; 
12) dopuszcza się ogłoszenie przez prowadzącego zebranie przedwyborcze przerw w 
zebraniu; 
13) po zasięgnięciu opinii kandydatów prowadzący zebranie przedwyborcze może 
zarządzić przerwanie zebrania i wznowienie go w innym terminie; 
14) prowadzący zebranie zamyka zebranie przedwyborcze. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący WKW: Paweł Stępień 
 


