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Szanowni Państwo Elektorzy, 
 

uprzejmie zapraszam na kontynuację posiedzenia Kolegium Elektorów 
Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconą wyborowi członków Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego na kadencję 2020-2024. W grupie profesorów i profesorów uczelni 
należy dokonać wyboru 2 członków Senatu (II tura); w grupie pozostałych nauczycieli 
– 7 członków Senatu (III tura); w grupie pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi – 2 członków Senatu (III tura). 

Zebranie rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. o godz. 9:00. 
Początek zebrania będzie transmitowany na stronie głównej Uniwersytetu. 

Zgodnie z uchwałą nr 46 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 
2020 r. w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, głosowanie odbędzie się w trybie 
stacjonarnym. 

W tym celu zapraszam Państwa Elektorów w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. 
w godzinach 9:00-10:30 (w tych godzinach Komisja Skrutacyjna Kolegium Elektorów 
będzie wydawać karty do głosowania) do następujących budynków przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28: 
1) Auditorium Maximum – wejście środkowe – Elektorzy, których nazwiska 

zaczynają się od liter A-D; 
2) Auditorium Maximum – wejście boczne lewe – Elektorzy, których nazwiska 

zaczynają się od liter E-J; 
3) Pałac Kazimierzowski – wejście środkowe – Elektorzy, których nazwiska 

zaczynają się od liter K-L; 
4) budynek dawnego Centrum Informatycznego – parter – Elektorzy, których 

nazwiska zaczynają się od liter Ł-P; 
5) budynek dawnej Biblioteki UW – wejście główne – Elektorzy, których nazwiska 

zaczynają się od liter R-Ż. 
 



 

Z uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego 
prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy głosującymi. W miarę 
możliwości zalecamy oczekiwanie w odpowiednich odstępach na zewnątrz budynku. 
Osobom przebywającym w budynkach przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa 
i ust (dostępne będą maseczki, rękawiczki oraz jednorazowe długopisy, a także płyn 
dezynfekujący). 

Komisja Skrutacyjna Kolegium Elektorów Uniwersytetu będzie wydawać karty 
do głosowania w wydzielonych pomieszczeniach. Prosimy, aby przy odbiorze karty 
do głosowania zachować bezpieczne odległości. Po otrzymaniu karty do głosowania 
Państwo Elektorzy będą mieli możliwość oddania swojego głosu w pomieszczeniu za 
osłoną, a następnie wrzucenia go do urny wyborczej.  

Ponadto prosimy, aby za każdym razem, kiedy Państwo Elektorzy będą 
pobierać kartę do głosowania, posiadali wypełnione oświadczenie, które przekazuję 
w załączeniu oraz dokument potwierdzający tożsamość.  

Osoby przebywające na kwarantannie, które chcą  uczestniczyć 
w głosowaniu, powinny zawiadomić Uczelnianą Komisję Wyborczą, wysyłając swoje 
zgłoszenie na adres mailowy ukw@adm.uw.edu.pl  co najmniej na 24 godziny przed 
wyznaczoną godziną głosowania. 

Ogłoszenie wyników wyborów będzie transmitowane na stronie głównej 
Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnej 
tury głosowania informacja o tym będzie przekazana w tej transmisji, a Państwo 
Elektorzy zostaną zaproszeni drogą mailową na poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. 
w godzinach 12:00-13:30 do tych samych, wskazanych powyżej budynków przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 

Ponadto uprzejmie informuję, że działa strona internetowa www.ukw.uw.edu.pl  
Znajdują się tam informacje UKW, w tym informacje o kandydatach. Informuję też, że 
w dniu 29 czerwca 2020 r. mandat Elektora lub zgłoszenie przy bramie wjazdowej 
hasła „wybory” uprawnia do wjazdu na teren kampusu głównego i parkowania na tym 
terenie.  

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 

Przewodniczący 
Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 
 
 

dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz.   
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