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Uchwała nr 1 
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 23 stycznia 2008 r. 
 

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
 
Na podstawie § 52 ust. 1 lit b) Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. 
z późniejszymi zmianami Komisja Wyborcza UR uchwala co następuje: 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Regulamin wyborczy określa szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów w Uniwersytecie, 
w tym zasady: działania Komisji Wyborczej UR oraz wydziałowych komisji wyborczych i 
komisji przeprowadzających wybory w instytutach międzywydziałowych, nadzorowania 
przebiegu wyborów w wydziałach, instytutach międzywydziałowych, przedstawicieli 
studentów i doktorantów przez Komisję Wyborczą UR, organizowania i przeprowadzenia 
wyborów oraz ogłaszania list kandydatów do pełnienia funkcji z wyboru, stwierdzania 
dokonania wyboru, stwierdzania niewaŜności wyborów i stwierdzania wątpliwości 
dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów oraz zasady zabezpieczania 
dokumentów z wyborów. 
 

§ 2 
 
1. Wybory w Uniwersytecie przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2006 z późn. zm. oraz Regulaminu 
Wyborczego UR, zw. dalej Regulaminem.  

2. Wątpliwości związane z wszystkimi sprawami dotyczącymi przebiegu wyborów 
rozstrzyga ostatecznie w drodze uchwały Komisja Wyborcza UR.  

3. Wybory organizują i przeprowadzają właściwe komisje wyborcze.  
4. Organami wyborczymi są kolegia elektorów. 
 

§ 3 
 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego zobowiązani są, w 
granicach swych kompetencji, do współpracy i udzielenia niezbędnej pomocy Komisji 
Wyborczej UR oraz wydziałowym komisjom wyborczym i komisjom wyborczym 
działającym w instytutach międzywydziałowych oraz komisji wyborczej wybranej przez 
samorząd studentów i doktorantów, w zakresie przeprowadzenia wyborów, w terminie 
wyznaczonym przez przewodniczącego właściwej komisji.  

2. Za zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej prac właściwej komisji 
odpowiedzialny jest Rektor lub Dziekan danego wydziału (dyrektor instytutu 
międzywydziałowego). 
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§ 4 
 

1. Udział członków Komisji Wyborczej UR oraz wydziałowych komisji wyborczych i 
komisji wydziałowych działających w instytutach międzywydziałowych w posiedzeniach 
tych organów jest obowiązkowy.  

2. KaŜdy członek Komisji Wyborczej UR, wydziałowej komisji wyborczej oraz komisji 
wyborczych działających w instytutach międzywydziałowych zobowiązany jest 
usprawiedliwić swoją nieobecność pisemnie do czasu rozpoczęcia posiedzenia 
właściwego organu.  

 
§ 5 

 
1. Jednoosobowe organy Uniwersytetu wybierane są przez kolegia elektorów.  
2. Skład właściwego kolegium elektorów określa Statut (§ 46 oraz § 50 ust. 1 i 2 w zw. z § 

39 ust. 1).  
3. Dyrektor Instytutu międzywydziałowego (pozawydziałowego) i jego zastępcy, wybierani 

są w trybie określonym dla wyboru Dziekana i prodziekanów (§ 15 ust. 1 Statutu). 
 

 
Czynne i bierne prawo wyborcze 

 
§ 6 

 
Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni 
jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 

 
§ 7 

 
Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku 
emerytalnego, zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom nie 
będącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, 
studentom oraz doktorantom.  

 
§ 8 

 
1. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wybierany jest spośród kandydatów, spełniających 

wymogi, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyŜszym oraz § 48 ust.1 Statutu.  

2. Prorektorzy wybierani są spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora elekta, 
spełniających wymogi, o których mowa w § 49 ust. 3 i 4 Statutu. 

 
§ 9 

 
1. Dziekan wybierany jest spośród osób spełniających wymogi, o których mowa w art. 76 

ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz § 50 ust. 1 
Statutu. 

2. Prodziekani wybierani są spośród kandydatów przedstawionych przez Dziekana elekta, 
spełniających wymogi, o których mowa § 50 ust.1 w zw. z ust. 5 lub wyjątkowo ust. 6 
Statutu 
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Komisja Wyborcza UR, wydziałowe komisje wyborcze,  

komisje wyborcze działające w instytutach międzywydziałowych  
oraz komisje wyborcze wybrane przez studentów i doktorantów 

 
§ 10 

 
Komisja Wyborcza UR odpowiada za zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w 
Uniwersytecie w zakresie określonym w Statucie (§ 47 ust. 2 i 4) lub nadzoruje przebieg 
wyborów organizowanych i przeprowadzanych przez wydziałowe komisje wyborcze, komisje 
wyborcze działające w instytutach międzywydziałowych oraz komisje wyborcze wybrane 
przez samorząd studencki i doktorancki. 
 

§ 11 
 

Komisja Wyborcza UR obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego z 
własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków Komisji. 
Informacja o terminie posiedzenia przekazywana jest członkom Komisji pisemnie na co 
najmniej 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia lub telefonicznie wraz z informacją o 
porządku posiedzenia. Przewodniczący moŜe równieŜ poinformować o terminie posiedzenia 
w inny sposób, w zaleŜności od okoliczności. 
 

§ 12 
 

1. Posiedzenia Komisji Wyborczej UR są tajne.  
2. W posiedzeniach Komisji moŜe uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący 

wydziałowej komisji wyborczej, komisji wyborczej działającej w instytucie 
międzywydziałowym, przewodniczący komisji wyborczej wybranej przez samorząd 
studencki i doktorancki oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego. 

 
§ 13 

 
1. Komisja Wyborcza UR podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. Uchwały wchodzą w Ŝycie z 
dniem uchwalenia, chyba Ŝe stanowią inaczej. 

2. Głosowanie jest jawne.  
3. Przewodniczący moŜe zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej 1/3 statutowej liczby członków Komisji.  
 

§ 14 
 

1. Uchwały Komisji Wyborczej UR publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz przekazywane właściwym kierownikom jego jednostek 
organizacyjnych w celu udostępnienia wszystkim zainteresowanym pracownikom oraz 
studentom i doktorantom.  

2. Udostępnienie następuje przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie władz danej 
jednostki organizacyjnej.  

3. KaŜda uchwała Komisji Wyborczej UR udostępniana jest równieŜ zainteresowanym w 
Rektoracie Uniwersytetu, w godzinach jego urzędowania. 
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§ 15 

 
Inicjatywa w zakresie podjęcia uchwały przysługuje przewodniczącemu oraz co najmniej 1/5 
statutowej liczby członków Komisji. Korzystający z inicjatywy w zakresie podjęcia uchwały 
przedstawia Komisji Wyborczej jej treść wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 16 

 
Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, kieruje jej pracami, podpisuje i 
przekazuje do ogłoszenia uchwały oraz wypełnia obowiązki określone w Statucie i 
Regulaminie Wyborczym.  

 
§ 17 

 
1. W zakresie ustalonym przez przewodniczącego, pracami Komisji Wyborczej UR kieruje 

jego zastępca. 
2. Zastępca pełni obowiązki przewodniczącego w przypadku zrzeczenia się przez niego 

stanowiska, niemoŜności wypełniania obowiązków, odwołania przez uprawniony organ 
lub śmierci.  

 
§ 18 

 
Sekretarz Komisji Wyborczej UR wypełnia obowiązki określone przez przewodniczącego. 
 

§ 19 
 
Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz (sekretarze), tworzą Prezydium Komisji 
Wyborczej UR. Prezydium odpowiada za przygotowanie prac Komisji. 
 

§ 20 
 

1. Prezydium Komisji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego z 
własnej inicjatywy lub na wniosek członków Prezydium.  

2. Informacja o terminie posiedzenia Prezydium Komisji przekazywana jest pisemnie, 
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, albo w innym sposób, w zaleŜności od 
okoliczności. 

 
§ 21 

 
1. Wydziałowe komisje wyborcze ustalają szczegółowy terminarz wyborczy, a następnie 

przedstawiają go Komisji Wyborczej UR.  
2. O kaŜdej zmianie terminarza wyborczego przewodniczący wydziałowej komisji 

wyborczej niezwłocznie informuje Komisję Wyborczą UR. 
 

§ 22 
 

1. Wydziałowe komisje wyborcze organizują i przeprowadzają zebrania wyborcze w 
zakresie określonym w Statucie (§ 47 ust. 1). 
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2. Skład wydziałowej komisji wyborczej określa Statut Uniwersytetu. Ilość członków 
komisji nie moŜe być mniejsza niŜ 3 osoby. 

 
§ 23 

 
Wydziałowe komisje wyborcze niezwłocznie informują Komisję Wyborczą UR o przebiegu i 
wynikach wyborów. Do informacji naleŜy dołączyć protokół z zebrania wyborczego. 

 
§ 24 

 
1. § 10 – 20 stosuje się odpowiednio do wydziałowych komisji wyborczych, z zastrzeŜeniem 

ust. 3 – 4.  
2. O posiedzeniach wydziałowych komisji wyborczych przewodniczący powiadamia 

Komisję Wyborczą UR. W posiedzeniach wydziałowych komisji wyborczych moŜe 
uczestniczyć przewodniczący Komisji Wyborczej UR lub wyznaczony przez niego 
członek Komisji. 

3. Inicjatywa w zakresie podjęcia uchwały przysługuje członkom wydziałowej komisji 
wyborczej.  

4. Uchwały publikuje się w sposób umoŜliwiający poznanie ich treści przez wszystkich 
zainteresowanych. W kaŜdym wypadku naleŜy udostępnić ich treść poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie władz wydziału. 

 
§ 25 

 
1. Na zasadach określonych w regulaminie samorządu studenckiego i doktoranckiego 

wybory elektorów spośród studentów i doktorantów organizowane są przez organ 
samorządu studenckiego i doktoranckiego. 

2. Samorząd studentów i doktorantów dokonuje wyboru komisji wyborczej w składzie 
przewodniczący, zastępca i sekretarz oraz określa zasady jej funkcjonowania, o czym 
niezwłocznie zawiadamia Komisję Wyborczą UR.  

 
§ 26 

 
Komisja wyborcza powołana w ramach instytutu międzywydziałowego działa na zasadach 
określonych dla wydziałowej komisji wyborczej (§ 15 ust. 1 Statutu). 

 
§ 27 

 
W ramach nadzoru nad działalnością wydziałowych komisji wyborczych, komisji 
wyborczych działających w instytutach międzywydziałowych oraz komisji wyborczej 
wyłonionej spośród studentów i doktorantów, Komisja Wyborcza UR moŜe: 
 

a) uchylić uchwałę komisji wyborczej 
b) zmienić uchwałę komisji wyborczej 
c) stwierdzić niewaŜność przeprowadzonych wyborów w przypadku ich 

nieprawidłowego przebiegu 
d) wystąpić do właściwego organu o odwołanie przewodniczącego komisji wyborczej 
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§ 28 
 

Komisja Wyborcza UR moŜe wyznaczyć przedstawiciela, spośród członków Komisji, który 
nadzorował będzie przebieg wyborów na danym wydziale (instytucie międzywydziałowym) 
lub w grupie studentów i doktorantów. 
 

§ 29 
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze w postaci uchylenia lub zmiany uchwały komisji wyborczej 
podejmowane jest w przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały z prawem lub jej 
niecelowości. 

§ 30 
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze w postaci stwierdzenia niewaŜności przeprowadzonych wyborów 
podejmowane jest w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu, w tym 
naruszenia przepisów regulujących przebieg wyborów, jak równieŜ naruszenia w zakresie 
kryteriów warunkujących pełnienie funkcji z wyboru, w szczególności, gdy: 
 
a) udział w głosowaniu brały osoby nieuprawnione;  
b) liczba oddanych głosów jest większa niŜ liczba osób, które pobrały karty do głosowania;  
c) liczba głosów waŜnych jest mniejsza od liczby głosów niewaŜnych;  
d) złamano zasadę tajności głosowania; 
e) naruszono przepisy dotyczące zasady i tryb przeprowadzenia wyborów 
 

§ 31 
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze w postaci wystąpienia do właściwego organu o odwołanie 
przewodniczącego podejmowane jest w przypadku stwierdzenia raŜącego i istotnego 
naruszenia obowiązków. Do czasu podjęcia uchwały przez właściwy organ pełnienie 
obowiązków przez przewodniczącego ulega zawieszeniu, a jego obowiązki wykonuje 
zastępca. 
 

§ 32 
 
 
1. Rozstrzygnięcie nadzorcze Komisja Wyborcza UR podejmuje na wniosek 

przewodniczącego lub 1/5 członków Komisji.  
2. Wniosek moŜe równieŜ zgłosić 1/3 uprawnionych do głosowania w ramach danego 

zebrania wyborczego.  
3. Uprawniony podmiot, korzystający z prawa do inicjatywy w zakresie podjęcia uchwały, 

zobowiązany jest przedstawić treść uchwały, w tym określić proponowany środek 
nadzorczy, wskazać podstawę prawną rozstrzygnięcia i uchybienia, które wystąpiły w 
przebiegu wyborów i mogłyby wpłynąć na ich wynik.  
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Zasady organizowania i przeprowadzania wyborów, tryb ogłaszania list kandydatów i 
stwierdzania dokonania wyboru oraz tryb prezentacji kandydatów do organów 

jednoosobowych i na ich zastępców  
 

§ 33 
 

1. Wybory organizuje i przeprowadza właściwa komisja wyborcza.  
2. Wyboru elektorów spośród studentów i doktorantów dokonuje się zgodnie z regulaminem 

samorządu studenckiego i doktoranckiego. 
 

§ 34 
 

1. Zebrania wyborcze zwoływane są przez przewodniczącego właściwej komisji wyborczej 
na co najmniej 7 dni przed dniem zebrania wyborczego.  

2. Informacja o miejscu i czasie zebrania wyborczego ogłaszana jest w sposób 
umoŜliwiający zapoznanie się z jej treścią wszystkim uprawnionym do głosowania oraz 
na stronie internetowej Uniwersytetu.  

3. O miejscu i czasie zebrania wyborczego przewodniczący właściwej komisji informuje 
odpowiedni organ Uniwersytetu, który zobowiązany jest umoŜliwi ć przeprowadzenie 
wyborów, zapewniając w tym zakresie odpowiednie warunki. 

 
 

§ 35 
 

Zebranie wyborcze zwoływane jest w celu wyboru: przedstawicieli do Kolegium Elektorów 
UR, wydziałowych kolegiów elektorów, kolegium elektorów działającego w ramach instytutu 
międzywydziałowego, Senatorów, Rektora, prorektorów, Dziekana i prodziekanów. 
 

§ 36 
 

Zebraniom wyborczym przewodniczy przewodniczący właściwej komisji wyborczej.  
 

§ 37 
 
Przed rozpoczęciem zebrania wyborczego przewodniczący zebrania wyborczego sprawdza 
listę obecności, a następnie przedstawia jego cel. Posiedzenie moŜe się odbyć, jeśli bierze w 
nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum naleŜy 
zwołać zebranie w innym terminie, uwzględniając treść § 34 ust. 1 – 2 Regulaminu. 
Wyjątkowo moŜna odstąpić od wymogów wskazanych w § 34 ust. 1 – 2 Regulaminu. 
 

§ 38 
 
1. Przewodniczący zebrania wyborczego, po zasięgnięciu opinii jego uczestników, na 

pierwszym zebraniu powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w składzie 
przewodniczący, zastępca i sekretarz.  

2. Komisja skrutacyjna odpowiedzialna jest za obliczenie ilości oddanych głosów, z czego 
sporządza protokół. 

3. Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów w sali obrad właściwego kolegium 
elektów, w miejscu przygotowanym do jej pracy. 
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4. Członkowie właściwej komisji wyborczej, wyznaczeni przez przewodniczącego, 
odpowiedzialni są za sprawny i zgodny z prawem przebieg wyborów. 

 
§ 39 

 
Na pierwszym zebraniu kolegium elektorów przewodniczący właściwej komisji wyborczej 
wręcza akty potwierdzające wybór, a następnie odbywa się zgłaszanie kandydatów do 
organów jednoosobowych. 
 

§ 40 
 

1. Kandydatów do Kolegium Elektorów, Senatu i rad wydziałów moŜe zgłosić kaŜdy 
uprawniony do głosowania w formie pisemnej lub ustnie, w trakcie zebranie wyborczego. 

2. Przewodniczący zebrania wyborczego ogłasza listę kandydatów, którzy zostali zgłoszeni i 
wyrazili zgodę na kandydowanie.  

3. Zgoda moŜe być wyraŜona pisemnie lub ustnie. Zgody kandydata nie domniemuje się. 
4. W celu ustalenia, czy zgłoszony wyraŜa zgodę na kandydowanie moŜna ogłosić przerwę 

w zebraniu wyborczym, nie dłuŜszą jednak niŜ 30 minut.  
5. Głosowanie odbywa się nad osobami znajdującymi się na liście kandydatów, ogłoszonej 

przez przewodniczącego zebrania wyborczego. Po rozpoczęciu głosowania nie moŜna 
zgłaszać kandydatów.  

6. W kaŜdym czasie zgłoszony moŜe wycofać swą kandydaturę. 
 

§ 41 
 
1. Wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów, Senatu oraz rad wydziałów dokonuje się 

spośród osób spełniających ustawowe i statutowe kryteria wyboru.  
2. Wybór jest dokonany, jeŜeli kandydat uzyskał więcej niŜ połowę waŜnie oddanych 

głosów, przy obecności ponad połowy członków organu dokonującego wyboru.  
3. W przypadku, gdy więcej niŜ jedna osoba uzyska ten sam wynik wyborczy, 

przewodniczący zarządza ponowne głosowanie z udziałem tych osób. W przypadku, gdy 
w ponownym głosowaniu brak jest rozstrzygnięcia, przeprowadza się nowe wybory do 
danego organu kolegialnego. 

 
§ 42 

 
1. Kandydatów na Rektora i Dziekana moŜe zgłosić pisemnie kaŜdy elektor na zwołanym w 

tym celu posiedzeniu kolegium elektorów.  
2. Zgłoszenie kandydata w formie ustnej, jak równieŜ zgłoszenie kandydata przed 

rozpoczęciem zebrania wyborczego, nie wywołuje skutków prawnych. 
3. Przewodniczący zebrania ogłasza listę osób, które zostały zgłoszone do kandydowania, a 

następnie zarządza głosowanie, w celu wyłonienia kandydatów spełniających wymóg, o 
którym mowa w § 48 ust. 2 Statutu.  

4. Po głosowaniu przewodniczący zebrania wyborczego ogłasza listę osób, które spełniły 
wymóg, o którym mowa w § 48 ust. 2 Statutu. Ogłoszenie następuje poprzez 
poinformowanie członków kolegium elektorów o wynikach głosowania, jak równieŜ 
poprzez podanie tej informacji do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 
internetowej Uniwersytetu. 
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5. Osoby, które spełniły wymóg, o którym mowa w § 48 ust. 2 Statutu, powinny wyrazić w 
ciągu trzech dni zgodę na kandydowanie na stanowisko Rektora lub Dziekana i objęcie 
urzędu w razie wyboru, informując o tym pisemnie lub ustnie przewodniczącego 
właściwej komisji wyborczej. Po upływie tego terminu wyraŜenie zgody na 
kandydowanie jest bezskuteczne. Zgodę na kandydowanie moŜna w kaŜdym czasie 
wycofać. 

6. JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie spełnił wymogu, o którym mowa w § 48 ust. 2 Statutu, 
przewodniczący zwołuje zebranie wyborcze w innym, ustalonym przez siebie terminie. § 
34 ust. 1 Regulaminu nie stosuje się. 

 
§ 43 

 
1. Wybór Rektora i Dziekana jest dokonany, jeŜeli kandydat uzyskał więcej niŜ połowę 

waŜnie oddanych głosów, przy obecności ponad połowy członków organu dokonującego 
wyboru. W przypadku, gdy Ŝaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości 
wybory powtarza się z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie. 
JeŜeli w ponownym głosowaniu Rektor lub Dziekan nie zostanie wybrany, wybory 
przeprowadza się od nowa, stosownie do § 48 Statutu. 

2. Wyboru prorektorów i prodziekanów dokonuje się spośród kandydatów 
zaproponowanych przez Rektora elekta lub Dziekana elekta, zgłoszonych pisemne 
przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej w ciągu trzech dni od dnia wyboru.  

3. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie urzędu w 
razie wyboru. Zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji w razie wyboru moŜna w kaŜdym 
czasie wycofać. 

4. § 41 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio. JeŜeli kandydat nie uzyska wymaganego 
poparcia Rektor elekt lub Dziekan elekt przedstawia innego kandydata, zgodnie z 
wymogami, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 44 

 
Głosowanie ma charakter tajny. 
 

§ 45 
 

Wynik wyborów ogłasza przewodniczący zebrania wyborczego, a stwierdza niezwłocznie 
właściwa komisja wyborcza.  
 

§ 46 
 

1. Zagadnienia techniczno – organizacyjne związane z przebiegiem wyborów rozstrzyga 
przewodniczący właściwego zebrania wyborczego.  

2. Od zarządzenia przewodniczącego zebrania wyborczego przysługuje odwołanie do 
właściwej komisji wyborczej w terminie 3 dni od zebrania wyborczego.  

3. Właściwa komisja rozpoznaje odwołanie niezwłocznie. Komisja moŜe nakazać ponowne 
przeprowadzenie wyborów, jeŜeli zarządzenie przewodniczącego zebrania wyborczego 
było nieprawidłowe i mogło wpłynąć na wynik wyborów lub odwołanie oddalić. 
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§ 47 
 

Z przebiegu kaŜdego posiedzenia wyborczego sporządza się protokół, który pospisuje 
przewodniczący zebrania wyborczego. Protokół z przebiegu prac komisji skrutacyjnej 
podpisują wszyscy jej członkowie. 
 

§ 48 
 

1. Komisja Wyborcza UR organizuje przed zebraniem Kolegium Elektorów UR, 
poświęconym wyborom Rektora i prorektorów zebranie otwarte, poświęcone prezentacji 
kandydatów na Rektora i prorektorów.  

2. W otwartym zebraniu moŜe wziąć udział kaŜdy zainteresowany wyborami. Otwarte 
zebranie nie jest zebraniem wyborczym w rozumieniu § 34 Regulaminu. 

 
§ 49 

 
O terminie i miejscu przeprowadzenia otwartego zebrania informuje przewodniczący Komisji 
Wyborczej UR na co najmniej 7 dni przed jego dniem jego rozpoczęcia. Informację w tym 
zakresie przekazuje się za pośrednictwem strony internetowej Uniwersytetu oraz przez jej 
rozplakatowanie w budynkach uniwersyteckich. 
 

§ 50  
 

1. Otwartemu zebraniu przewodniczy przewodniczący Komisji Wyborczej UR. 
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej UR moŜe powierzyć przewodniczenie otwartemu 

zebraniu, w całości lub w części, zastępcy lub innej osobie, spośród członków Komisji.  
3. Przewodniczący otwartego zebrania prezentuje kandydatów na Rektora oraz organizuje 

jego przebieg, stosownie do postanowień § 51 – 54 Regulaminu.  
 

§ 51 
 

Podczas otwartego zebrania kandydaci na stanowisko Rektora prezentują swój program 
wyborczy. O kolejności prezentacji decyduje losowanie przeprowadzone przez 
przewodniczącego otwartego zebrania wyborczego w obecności kandydatów lub ich 
przedstawicieli, przed rozpoczęciem zebrania, z którego sporządza się protokół. Nieobecność 
kandydata lub jego przedstawiciela w takcie głosowania nie stoi na przeszkodzie w jego 
przeprowadzeniu i nie wpływa na jego waŜność. Czas wystąpienia ustala przewodniczący 
otwartego zebrania w porozumieniu z kandydatami lub ich przedstawicielami. 
 
 

§ 52 
 

Po wystąpieniu kaŜdy z kandydatów ma moŜliwość ustosunkowania się do wypowiedzi 
innego kandydata oraz zadania mu pytań. O kolejności wypowiedzi i zadawania pytań 
decyduje kolejność, w jakiej kandydaci zabierali głos. Czas wypowiedzi, oraz ilość 
zadawanych pytań, ustala przewodniczący otwartego zebrania w porozumieniu z kandydatami 
lub ich przedstawicielami. 
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§ 53 
 

KaŜdy z uczestników otwartego zebrania ma moŜliwość zadania pytań kandydatom na 
Rektora. Pytania zadaje się anonimowo w formie pisemnej poprzez włoŜenie karty z 
pytaniami do przygotowanej w tym celu urny. Pytania mogą być skierowane do wszystkich 
kandydatów, jak równieŜ do jednego z nich. Pytający zobowiązany jest zaznaczyć do którego 
z kandydatów kieruje pytanie. W razie nieoznaczenia, do którego kandydata pytanie jest 
skierowane, pytanie uwaŜa się za skierowane do wszystkich kandydatów. 

 
§ 54 

 
1. Treść pytań odczytuje sekretarz Komisji Wyborczej UR.  
2. Pytania dotyczące Ŝycia osobistego, sytuacji majątkowej oraz pytania nieistotne, jak 

równieŜ pytanie zawierające zwroty i sformułowanie nie licujące z powagą akademicką, 
nie będą odczytywane.  

3. O nieodczytaniu pytania decyduje przewodniczący otwartego zebrania. 
 

§ 55 
 

1. § 48, 49, 50, 51 zd. 1 i 4, 53 i 54 stosuje się odpowiednio do otwartego zebrania 
prezentującego kandydatów na prorektorów, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3. 

2. Prezentacja kandydatów na prorektorów moŜe odbyć się w dniu wyborów, po ogłoszeniu 
listy kandydatów przez przewodniczącego zebrania wyborczego.  

3. Kandydat na prorektora przedstawia swój program wyborczy oraz odpowiada na pytania 
zadane przez uczestników otwartego zebrania. 

 
 

§ 56 
 
1. § 48 – 54 stosuje się odpowiednio do otwartego zebrania prezentującego kandydatów na 

dziekanów, a § 48, 49, 50, 51 zd.1 i 4, 53 i 54 odpowiednio do otwartego zebrania 
prezentującego kandydatów na prodziekanów, z zastrzeŜeniem ust. 2 

2. Prezentacja kandydatów na dziekanów i prodziekanów moŜe odbyć się w dniu wyborów, 
po ogłoszeniu listy kandydatów przez przewodniczącego zebrania wyborczego.  
§ 55 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 57 

 
Z otwartego zebrania sekretarz właściwej komisji wyborczej sporządza protokół. Protokół 
podpisuje przewodniczący otwartego zebrania. 

 
 

Karty do głosowania 
 

§ 58 
 

1. Karty do głosowania zawierają: datę wyborów, kolejny numer głosowania, nazwiska 
kandydatów wypisane w kolejności alfabetycznej. Obok nazwiska kandydata zamieszcza 
się pole wyróŜnione prostokątną ramką. Oddanie głosu na kandydata wymaga postawienia 
znaku "x" w tym polu.  
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2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do Regulaminu Wyborczego. 
 

§ 59 
 

Głos uwaŜa się za niewaŜny, gdy:  
 a) jest oddany na większą liczbę kandydatów niŜ liczba miejsc mandatowych;  
 b) nie pozwala w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy  
 c) zawiera nazwiska osób niewystępujących na liście wyborczej lub inne dopisane uwagi 
d) nie został oddany na karcie do głosowania, o której mowa w § 58 Regulaminu  
 

 
Czynności końcowe związane z wyborami 

 
§ 60 

 
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej UR zobowiązany jest niezwłocznie do 

przygotowania aktów nominacyjnych Rektora elekta i Prorektorów elektów oraz do 
przekazania ministerstwu właściwemu ds. szkolnictwa wyŜszego informacji o wyborze 
Rektora, stosownie do treści art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyŜszym.  

2. Akty nominacyjne Rektora elekta i Prorektorów elektów podpisuje przewodniczący oraz 
sekretarz Komisji Wyborczej UR. 

 
§ 61 

 
1. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej zobowiązany jest niezwłocznie do 

przygotowania aktów nominacyjnych Dziekana elekta i prodziekanów elektów.  
2. Akty nominacyjne podpisuje przewodniczący oraz sekretarz wydziałowej komisji 

wyborczej. 
3. Ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego i sekretarza komisji wyborczej 

działającej w instytucie międzywydziałowym. 
 

Tryb stwierdzania wątpliwości dotyczących spraw związanych z wyborami 
 

§ 62 
 

Wszelkie wątpliwości w sprawach dotyczących wyborów rozstrzyga Komisja Wyborcza 
Uniwersytetu na wniosek przewodniczącego, 1/5 statutowej liczby członków lub 
wydziałowych komisji wyborczych. 

 
§ 63 

 
Rozstrzygnięcie dokonane przez Komisję nie podlega kwestionowaniu w Ŝadnym trybie. 
Komisja moŜe zmienić swoje stanowisko. 
 

§ 64 
 

JeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia Komisji zachodzi potrzeba zmiany lub uchylenia uchwały 
Komisji Wyborczej UR lub wydziałowej komisji wyborczej, właściwy organ zobowiązany 
jest uczynić to niezwłocznie.  
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§ 65 

 
JeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia Komisji Wyborczej UR zachodzi potrzeba uniewaŜnienia 
wyborów, Komisja podejmuje stosowną uchwałę po zapoznaniu się z dokumentacją 
wyborczą, przedstawioną przez właściwą komisję wyborczą. 
  

Zabezpieczenie dokumentacji wyborów 
 
 

§ 66 
 

Protokoły oraz inne dokumenty związane z wyborami zabezpiecza właściwa komisja 
wyborcza.  

 
§ 67 

 
Przewodniczący właściwej komisji wyborczej wyznacza, spośród jej członków, osobę 
odpowiedzialną za dokumentowanie przebiegu wyborów i przechowanie dokumentacji 
wyborczej. 

 
§ 68 

 
Właściwe organy Uniwersytetu zobowiązane są zapewnić naleŜyte warunki do 
przechowywania dokumentacji wyborów w czasie ich przebiegu. Po zakończeniu procedury 
wyborczej dokumentację z przebiegu wyborów w Uniwersytecie przechowuje się w 
Rektoracie. 
 

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych 
 

§ 69 
 

W przypadkach nieuregulowanych w regulaminie wyborczym uchwały podejmuje Komisja 
Wyborcza w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał. 

 
Przepis końcowy 

 
§ 70 

 
Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Senat. 
 

§ 71 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Senat. 
 
 
              Dr hab. prof. UR Mieczysław Król 
       Przewodniczący Komisji Wyborczej UR 


