
Uchwała Nr 1 
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 28 maja 2009 r. 
 

REGULAMIN WYBORCZY  
DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. 

 
 
 
Na podstawie § 7 ust. 1, § 9 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr 1/2009 Centralnej Komisji 
Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyboru 
elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na 
X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 r. uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

Wybory elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze do Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego na X kadencję, rozpoczynająca się 1 stycznia 2010 r. przeprowadza Komisja 
Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie Uchwały Nr 1/2009 Centralnej Komisji 
Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyboru 
elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na 
X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010r. oraz na podstawie przepisów niniejszego 
regulaminu 

 
 

§ 2 
 
1. Wątpliwości związane ze wszystkimi sprawami dotyczącymi przebiegu wyborów, 

rozstrzyga ostatecznie w drodze uchwały Komisja Wyborcza Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego są ostateczne. 

 
§ 3 

 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego zobowiązani są,     

w granicach swych kompetencji, do współpracy i udzielenia niezbędnej pomocy Komisji 
Wyborczej UR, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Wyborczej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

2. Za zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej prac Komisji Wyborczej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego odpowiedzialny jest Rektor Uniwersytetu. 

 
§ 4 

 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Uchwały Nr 1 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 stycznia 2008 r. – 
Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego 

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w Uchwale Nr 1 
Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. – Regulamin 
Wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, uchwały podejmuje Komisja Wyborcza w trybie 
przewidzianym dla podejmowania uchwał. 
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§ 5 
 

1. Zebrania wyborcze zwołuje przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 

2. Informacja o terminie zebrania wyborczego ogłaszana jest na co najmniej 7 dni przed 
planowanym terminem zebrania. Zebranie odbywa się w miejscu umożliwiającym 
przeprowadzenie wyborów. 

3. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego przewodniczy 
zebraniom wyborczym. 

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego może upoważnić 
członka Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego do przewodniczenia 
zebraniu wyborczemu. Upoważniony członek Komisji Wyborczej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego posiada prawa i obowiązki przewodniczącego Komisji Wyborczej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 
§ 6 

 
1. Podczas zebrania wyborczego nie przeprowadza się debaty i nie zadaje pytań 

kandydatom na elektorów. 
2. Przewodniczący zebrania może, na wniosek uczestników zebrania wyborczego lub     

z własnej inicjatywy, zarządzić prezentację kandydatów na elektorów. 
3. Przewodniczący zebrania określa zasady prezentacji kandydatów. Kandydatów 

prezentują wnioskodawcy. Prezentacja kandydatów odbywa się ustnie. Nie jest 
możliwe zadawanie pytań wnioskodawcom. 

 
§ 7 

 
Zebrania wyborczego nie poprzedza otwarte zebranie wyborcze. 
 

§ 8 
 

Każdy posiadający czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos, przy czym może 
poprzeć tylu kandydatów, ile jest miejsc elektorskich przysługujacych w ramach jego 
grupy wyborczej. 
 

§ 9 
 

Każdy kandydujący zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na 
kandydowanie oraz, że nie kandyduje w innej uczelni lub w innym okręgu wyborczym. 
Oświadczenie składa się na piśmie pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
Niezłożenie oświadczenia powoduje brak możliwości kandydowania.  
 

 
§ 10 

 
       Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 
 
 
              Dr hab. prof. UR Mieczysław Król 
       Przewodniczący Komisji Wyborczej UR 


