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Uchwała nr 6 
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 6 marca 2008 r. 
w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania kandydatów w 

wyborach organów jednoosobowych Uniwersytetu 
 
 
Na podstawie § 52 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. z 
późn. zm uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Zgłaszania kandydatów w wyborach na Rektora (Dziekana) wyborca dokonuje w formie 

pisemnej do opieczętowanej urny wyborczej. 
2. Wyborca moŜe zgłosić nie więcej niŜ dwóch kandydatów. 
3. Ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do wyborów dyrektora instytutu międzywydziałowego. 

 
§ 2 

 
4. W wyborach na Rektora urny wyborcze pieczętuje się pieczątką ogólną Uniwersytetu. 
5. W wyborach na Dziekana (dyrektora instytutu międzywydziałowego) urny wyborcze 

pieczętuje się pieczątką ogólną wydziału (instytutu międzywydziałowego).  
6. Urny wyborcze w miejscu opieczętowania w czytelny sposób podpisuje:  

a) przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu w wyborach na Rektora  
b) przewodniczący właściwej komisji wyborczej w wyborach na Dziekana (dyrektora 

instytutu międzywydziałowego) 
 

§ 3 
 

1. Urny wyborcze wystawia się w dziekanacie (sekretariacie instytutu międzywydziałowego) 
oraz w Rektoracie Uniwersytetu przez 7 dni w godzinach od 8.00 do 15.00.  

2. W wyborach na Rektora nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy oraz studenci i 
doktoranci z danego wydziału (instytutu międzywydziałowego) zgłaszają kandydatów do 
urn wyborczych wystawionych w dziekanacie wydziału (sekretariacie instytutu 
międzywydziałowego). Pracownicy administracji centralnej Uniwersytetu i pracownicy 
administracji z jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału oraz 
nauczyciele akademiccy z jednostek niewchodzących w skład wydziału zgłaszają 
kandydatów do urny wyborczej wystawionej w Rektoracie.  

3. W wyborach na Rektora urny wyborcze wystawia się od 11 marca 2008 r. (wtorek) do 18 
marca 2008 r. (wtorek). Wszystkie urny wyborcze przekazuje się Komisji Wyborczej 
Uniwersytetu nie później niŜ w dniu następnym po zakończeniu zgłaszania kandydatów, 
która dokonuje ich otwarcia w ciągu trzech dni od przekazania. 

4. W wyborach na Dziekana przedstawiciele kaŜdej społeczności wydziału zgłaszają 
kandydatów do urny wystawionej w dziekanacie.  

5. W wyborach na Dziekana od upływu tego terminu, o którym mowa w ust. 1 do dnia 
pierwszego zebrania kolegium elektorów wydziału musi upłynąć do najmniej 7 dni. 
Wydziałowa komisja wyborcza dokonuje otwarcia urn wyborczych w ciągu trzech dni od 
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zakończenia zgłaszania kandydatów. Szczegółowy termin wystawienia urny wyborczej 
określi właściwa wydziałowa komisja wyborcza. 

6. Do zgłaszania kandydatów na dyrektora instytutu międzywydziałowego stosuje się 
odpowiednio ust. 4 – 5. 

7. Po otwarciu urn wyborczych właściwa komisja wybiorcza dokonuje sprawdzenia, czy 
zgłoszeni spełniają ustawowe i statutowe kryteria wyboru oraz sporządza listę 
kandydatów. Osoba niespełniająca w/w kryteriów nie jest umieszczana na liście 
kandydatów. 

8. KaŜdy zgłoszony do kandydowania moŜe zaŜądać skreślenia z listy kandydatów. 
 

§ 3  
 

1. Obsługę techniczną zgłaszania kandydatów na Rektora (Dziekana, dyrektora instytutu 
międzywydziałowego) zapewnia Rektor Uniwersytetu oraz dziekani (dyrektor instytutu 
międzywydziałowego), wyznaczając osoby pełniące dyŜur przy urnie wyborczej. 

2. Osoba pełniąca dyŜur przy urnie wyborczej dokonuje sprawdzenia, czy korzystający z 
prawa zgłoszenia kandydatów, posiada czynne prawo wyborcze.  

3. Zgłaszający zobowiązany jest złoŜyć, przed wrzuceniem karty do urny wyborczej, 
czytelny podpis na liście wyborczej. 

 
§ 4 

 
Przewodniczący właściwej komisji wyborczej ogłaszając listę kandydatów nie podaje, jakie 
poparcie uzyskał dany kandydat. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący UKW UR 
                        dr hab. prof.UR Mieczysław Król 
 


