
UCHWAŁA NR 3/2016 
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  02.03.2016 r. 
w sprawie stwierdzenia prawomocno ści zebra ń wyborczych, których 
organizatorem była Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rz eszowskiego 

 
Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie przepisu § 50 pkt. 2 
oraz pkt. 6 Statutu UR (tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 472/04/2015 
Senatu UR z 30 kwietnia 2015r.), zorganizowała i przeprowadziła zebrania wyborcze 
do Kolegium Elektorów UR spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza 
wydziałem oraz spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 
 

§ 1 
 

W dniu 23 lutego 2016r. Prezydium KWUR przeprowadziło zebrania wyborcze dla 
grup pracowników określonych w § 14 pkt. 5 litera „a” i „c” Regulaminu Wyborczego. 
W grupie „a” (dziekanaty, IT, NT, BUR) uprawnionych do głosowania było 299 osób, 
głosujących 172, do obsadzenia cztery mandaty elektorskie. Elektorami wybrani 
zostali: Paweł Chlebica, Piotr Karaś, Zenona Krupa, Mieczysław Piekarz. 
W grupie „c” (pracownicy obsługi) uprawnionych do głosowania było 212 osób, 
głosujących 20. Wobec braku kworum zebranie odbyło się w II terminie.                  
Do obsadzenia były trzy mandaty elektorskie. Elektorami wybrani zostali: Kazimierz 
Ciąpała, Zdzisław Miłek, Ryszard Paciorek. 

 
§2 

 
W dniu 26 lutego 2016r. Prezydium KWUR przeprowadziło zebrania wyborcze dla 
grup pracowników określonych w § 14 pkt. 4 lit. „b” oraz pkt. 5 lit. „b” Regulaminu 
Wyborczego.                                                                                                                         
W grupie „4b” (nauczycieli akademickich, zatrudnionych poza wydziałami) 
uprawnionych do głosowania było 80 osób, głosujących 50, do obsadzenia dwa 
mandaty elektorskie. Elektorami wybrani zostali:  Schultis Sławomir, i Roman 
Peliszko. 
W grupie „5b” (administracja centralna i pozostała, prac. Archiwum) uprawnionych do 
głosowania było 255 osób, głosujących 142, do obsadzenia trzy mandaty elektorskie. 
Elektorami zostali wybrani: Jadwiga Antochów, Jerzy Nowak, Magdalena Szumierz. 
 
 

§3 
 
Obecni po wysłuchaniu relacji ze wszystkich czterech zebrań wyborczych 
jednogłośnie podjęli uchwałę stwierdzającą prawomocność powyższych wyborów na 
Elektorów UR. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 

       Przewodniczący Komisji Wyborczej 
             Uniwersytetu Rzeszowskiego 
             dr hab. prof. UR Paweł GRATA 


