
 

UCHWAŁA NR 2/2015 

Komisji Wyborczej UR z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie rozstrzygni ęcia w ątpliwo ści dotycz ących procedury odwołania 
prodziekana oraz stanu osobowego wydziałowego koleg ium elektorów  

 

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz § 2 ust. 1 i § 16 
ust. 6 Regulaminu Wyborczego UR w odpowiedzi na uchwałę Wydziałowej Komisji 
Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie 
zwrócenia się do Komisji Wyborczej UR o ostateczne rozstrzygnięcie wszelkich 
wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów Statutu UR oraz Regulaminu 
Wyborczego, Komisja Wyborcza UR podejmuje uchwał ę Nr 2/2015, 
rozstrzygaj ącą wątpliwo ści  dotyczące interpretacji przepisów dotycz ących 
procedury odwołania prodziekana oraz stanu osoboweg o organu 
posiadaj ącego kompetencje  do odwołania prodziekana na dzień podjęcia 
uchwały przez Komisję Wyborczą UR: 

§ 1. 

Zgodnie z § 58, ust. 6 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego procedurę odwołania 
prorektorów oraz prodziekanów określa Regulamin Wyborczy UR. W myśl § 3, ust. 4 
Regulaminu Wyborczego wniosek o odwołanie prodziekana  może być złożony 
przez Rektora lub przez co najmniej połow ę statutowego składu wła ściwej 
Rady Wydziału. Wniosek o odwołanie prodziekana mo że być równie ż 
zgłoszony przez dziekana , a pisemny wniosek o odwołanie prodziekana do spraw 
studenckich może być zgłoszony przez trzy czwarte przedstawicieli studentów i 
doktorantów, wchodzących w skład właściwej rady wydziału. 

§ 2. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Wyborczego osoba wybrana mo że być odwołana 
lub pozbawiona mandatu uchwał ą organu, który dokonał jej wyboru.  Organami 
wyborczymi UR zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu s ą kolegia elektorów. Ich kadencja 
zgodnie z § 56 ust. 3 Statutu trwa cztery lata i up ływa z chwil ą wyboru kolegium 
na nast ępną kadencj ę. Uchwała o odwołaniu osoby wybranej jest podejmowana 
większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej dwóch 
trzecich składu statutowego organu lub grupy wyborczej. Uchwała o odwołaniu 
prodziekana jest podejmowana zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Wyborczego w 
obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu organu, który dokonał jej 
wyboru. 

 



§ 3. 

Zgodnie z § 53 ust. 1 oraz 5 oraz § 52 Statutu UR oraz §12 ust. 1 Regulaminu 
Wyborczego dziekana i prodziekanów wybiera wydziałowe kolegium elektorów, co 
oznacza, że zgodnie z § 3 ust. 1 oraz 2 Regulaminu Wyborczego organem 
uprawnionym do odwołania prodziekana jest wydziałow e kolegium elektorów                   
(tryb zwoływania zebrania wyborczego określa § 8 ust. 1 Regulaminu Wyborczego). 

§ 4. 

Skład wydziałowego kolegium elektorów określa § 53 ust. 1 i 2 oraz § 42 Statutu. W 
myśl § 53 ust. 3 Statutu kolegium elektorów wraz z nowo wybranymi dziekanem i 
prodziekanami staje się radą wydziału od dnia 1 września roku wyborczego.  

§ 5. 

W trakcie trwania kadencji w skład wydziałowego kol egium elektorów wchodz ą 
wszyscy członkowie rady wydziału z wyj ątkiem:  

a) prodziekanów , którzy nie wchodzą do kolegium elektorów z urzędu oraz nie 
zostali do niego wybrani w trakcie wyborów do wydziałowego kolegium 
elektorów, 

b) samodzielnych pracowników nauki  będących członkami rady wydziału, ale 
niezatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czas u jako 
podstawowym miejscu pracy  (§ 42 ust. 1 oraz § 53 ust. 2 Statutu).  
 

§ 6. 

W przypadku trwałego naruszenia proporcji składu rady wydziału, na wniosek 
dziekana wydziałowa komisja wyborcza przeprowadza w ybory uzupełniaj ące i 
informuje o tym KWUR  (§ 42 ust. 6 Statutu). Przeprowadzane w trakcie kadencji 
wybory uzupełniające do rady wydziału należy traktować jako równoznaczne z 
wyborami uzupełniającymi do wydziałowego kolegium elektorów.  

§ 7. 

Stan osobowy wydziałowego kolegium elektorów posiadającego kompetencje do 
odwołania prodziekana musi być w pełni zgodny z proporcjami określonymi w § 42 
ust. 1 Statutu. W przypadku niespełniania tego warunku konieczne jest 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających do wydziałowego kolegium elektorów, 
będących równocześnie wyborami uzupełniającymi do rady wydziału. 

§ 8. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący KWUR 

Dr hab. prof. UR Paweł Grata 


