
UCHWAŁA NR 6/2016 

Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 22 marca 2016r. 

 

w sprawie rozstrzygni ęcia w ątpliwo ści dotycz ących wyboru prodziekanów 

 

Na podstawie § 55 ust. 1 lit. i. Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 
kwietnia 2015 r.- tekst jednolity, w odpowiedzi na uchwałę Wydziałowej Komisji 
Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji UR z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących wyboru prodziekanów,  Komisja Wyborcza 
UR podejmuje uchwałę Nr 6/2016 rozstrzygającą wątpliwości dotyczące wyboru 
prodziekanów: 

§1. 

Zgodnie z § 11, ust. 10 oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego kandydatów na prodziekanów dziekan-elekt przedstawia 
Wydziałowej Komisji Wyborczej. Ogłoszenie listy kandydatów pozostaje, podobnie 
jak upowszechnianie innych ogłoszeń wyborczych, w kompetencji Wydziałowej 
Komisji Wyborczej. 

§2. 

Zgodnie z § 55, ust. 2, lit. a. Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz § 5, ust. 4 
Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziałowa Komisja 
Wyborcza ustala szczegółowy terminarz wyborczy, informując o nim niezwłocznie 
Komisję Wyborczą UR. W ramach terminarza wyborczego Wydziałowa Komisja 
Wyborcza określa również termin przedstawienia przez dziekana-elekta kandydatów 
na prodziekanów. Należy to zatem do kompetencji Wydziałowej Komisji Wyborczej i 
pytanie o potencjalny brak możliwości przeprowadzenia w terminie wszystkich 
czynności wyborczych związanych z wyborem prodziekanów jest niczym 
nieuzasadnione w kontekście obowiązku przygotowania przez Wydziałową Komisję 
Wyborczą terminarza czynności wyborczych uwzględniającego konieczne czynności 
wyborcze. 

§3. 

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego przypomina Wydziałowej Komisji 
Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji, iż podstawy prawne przeprowadzania 
procedur wyborczych określają odpowiednie przepisy Statutu Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz Regulaminu Wyborczego UR i w związku z tym prosi 
Wydziałową Komisję Wyborczą o stosowanie tych przepisów. Zgodnie z § 55, ust. 1, 



lit. i. Statutu, do zadań Komisji Wyborczej UR należy rozstrzyganie wątpliwości 
dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, a zgodnie z § 16, ust. 6 
Regulaminu Wyborczego Komisja Wyborcza UR decyzje w formie uchwał 
podejmuje w  sprawach nieuregulowanych w ustawie, Statucie i Reg ulaminie 
Wyborczym . Komisja Wyborcza UR stwierdza niniejszym, że trudno za taką sprawę 
uznać pytania zawarte w uchwale nr 3/2016 z 11 lutego 2016 r. Wydziałowej Komisji 
Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji, zwłaszcza w sytuacji, gdy Wydziałowa 
Komisja Wyborcza tego samego dnia przyjęła uchwałę nr 2/2016 określającą 
terminarz czynności wyborczych w sposób prawidłowy uwzględniający kolejne kroki 
przewidziane w procedurze wyboru prodziekanów.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia . 

 

                                                                      Przewodniczący Komisji Wyborczej UR 

 

                                                                             dr hab. prof. UR Paweł  G RATA 

 

 

 

 

 

 


