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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Zasady i tryb wyboru oraz odwołania organów UR oraz ciał kolegialnych określa ustawa  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 

z późn. zm.) zwana dalej ustawą, Statut UR oraz Regulamin Wyborczy UR.  

2. Wybory w UR są przeprowadzane przez: Kolegium Elektorów UR, Komisję Wyborczą UR 

oraz kolegialne komisje wyborcze. 

 

§ 2 

1. Organami UR pochodzącymi z wyboru są Rektor, Senat, Rada UR, Rady Naukowe 

Kolegiów.  

2. Ciałami kolegialnymi pochodzącymi z wyborów są rady instytutów. 

 

§ 3 

1. Organy i jednostki organizacyjne UR zobowiązane są do udzielania niezbędnej pomocy 

komisjom wyborczym w zakresie i terminach określonych przez te komisje. Obsługę 

prawną zapewniają radcy prawni UR.  

2. W szczególności na potrzeby wyborów organy i jednostki organizacyjne UR muszą 

zabezpieczyć pomieszczenia, środki zapewniające tajność głosowania, urządzenia 

techniczne, a także listy osób uprawnionych do głosowania. 

3. Za przygotowanie list uprawnionych do głosowania odpowiadają: w wyborach 

ogólnouczelnianych, w szczególności Kolegium Elektorów oraz Senatu - Biuro Rektora,  

w wyborach przeprowadzanych w kolegium – Biuro Kolegium, w wyborach 

przeprowadzanych w instytucie – sekretariat instytutu. 

 

§ 4 

Zasady i tryb wyłaniania kandydatów na Rektora, Prorektorów, Dziekanów oraz dyrektorów 

instytutów określa Statut oraz Regulamin Wyborczy UR. 
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§ 5 

1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów UR oraz innych ciał kolegialnych trwa 

4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyboru Senatu, a kończy w dniu 31 

sierpnia ostatniego roku jego kadencji, z wyłączeniem kadencji Rady UR i Kolegium 

Elektorów UR.  

2. Jeśli mandat wygasa podczas trwania kadencji organów UR, to przeprowadza się wybory 

uzupełniające.  

3. Okoliczności w jakich przeprowadza się wybory uzupełniające oraz wybory dodatkowe 

regulują przepisy § 101 ust. 3 i 4 Statutu. 

 

§ 6 

1. Mandat w organach kolegialnych UR wygasa w przypadkach określonych w § 102 Statutu.  

2. Wygaśnięcie mandatu w Senacie stwierdza Rektor w trybie przepisów § 21 ust 3 Statutu, 

a w pozostałych Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego w trybie przepisów  

§ 102 ust. 2 i 3.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji, wybór powinien nastąpić 

niezwłocznie. Kadencja wybranego w tym trybie członka organu kolegialnego kończy się 

z upływem bieżącej kadencji i nie wlicza się do liczby kadencji.  

 

§ 7 

1. Zgodnie z § 103 Statutu, osoba wybrana może zostać odwołana lub pozbawiona mandatu 

uchwałą organu albo grupy wyborczej, które dokonały jej wyboru. 

2. Mandat wygasa jeśli osoba posiadająca mandat zrzekła się go albo utraciła bierne prawo 

wyborcze, zmieniła grupę wyborczą, otrzymała karę dyscyplinarną nagany  

z pozbawieniem prawa pełnienia funkcji kierowniczych, zaprzestała spełniać wymogi 

określone w Ustawie albo – w odniesieniu do studenta – zmieniła Kolegium, utraciła 

status studenta lub została zatrudniona w UR. 

 

§ 8 

1. W wyborach do Kolegium Elektorów: 
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a) czynne prawo wyborcze przysługuje: nauczycielom akademickim zatrudnionym                    

w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze; pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w UR w pełnym wymiarze 

czasu pracy; studentom i doktorantom UR,  

b) bierne prawo wyborcze przysługuje spełniającym wymogi § 85 oraz § 86 ust. 6 Statutu 

UR: nauczycielom akademickim zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu 

pracy w pełnym wymiarze, o ile do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyli 67 roku 

życia; pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w UR  

w pełnym wymiarze czasu pracy; studentom i doktorantom UR, 

2. W wyborach na Rektora: 

a) czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Kolegium Elektorów,  

b) bierne prawo wyborcze przysługuje osobom spełniającym wymogi § 90 ust. 1 i 2 

Statutu UR, 

3. W wyborach do Senatu: 

a) czynne prawo wyborcze przysługuje: nauczycielom akademickim zatrudnionym  

w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze, zgodnie z wybraną 

dyscypliną naukową; pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi 

zatrudnionym  

w UR w pełnym wymiarze czasu pracy; studentom i doktorantom UR,  

b) bierne prawo wyborcze przysługuje spełniającym wymogi § 21 Statutu UR: 

nauczycielom akademickim zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu pracy  

w pełnym wymiarze, zgodnie z wybraną dyscypliną naukową, o ile do dnia 

rozpoczęcia kadencji nie ukończyli 67 roku życia; pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w UR w pełnym wymiarze czasu pracy; 

studentom i doktorantom UR, 

4. W wyborach do Rady Naukowej Kolegium: 

a) czynne prawo wyborcze przysługuje zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu 

pracy w pełnym wymiarze nauczycielom akademickim posiadającym tytuł profesora 

lub stopień doktora habilitowanego, reprezentującym ewaluowaną  

w instytucie dyscyplinę, a także pozostałym nauczycielom akademickim 

reprezentującym ewaluowaną dyscyplinę i zatrudnionym na stanowisku badawczym 

lub badawczo-dydaktycznym, przy zachowaniu warunków określonych w § 53 ust. 7 

niniejszego regulaminu. 
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b) bierne prawo wyborcze przysługuje spełniającym wymogi § 41 Statutu UR 

zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze 

nauczycielom akademickim posiadającym tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego, reprezentującym ewaluowaną w instytucie dyscyplinę  

i zatrudnionym na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, o ile do dnia 

rozpoczęcia kadencji nie ukończyli 67 roku życia, przy zachowaniu warunków 

określonych w § 53 ust. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu. 

5. W wyborach do rady instytutu: 

a) czynne prawo wyborcze przysługuje zatrudnionym w danym instytucie: nie 

posiadającym tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym 

wymiarze; pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym  

w UR w pełnym wymiarze czasu pracy, 

b) bierne prawo wyborcze przysługuje zatrudnionym w danym instytucie: nie 

posiadającym tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym 

wymiarze; pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym  

w UR w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6. Ta sama osoba może korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego tylko  

w ramach jednej grupy wyborczej. 

 

§ 9 

1. Wybory przeprowadza właściwa komisja wyborcza. 

2. Komisja wyborcza organizująca zebranie wyborcze, podaje co najmniej 7 dni przed dniem 

zebrania informację o jego miejscu, czasie i celu w sposób umożliwiający zapoznanie się 

z treścią ogłoszenia wszystkim uprawnionym do głosowania, tj. za pomocą ogłoszeń 

wyborczych, na stronie internetowej UR oraz za pomocą poczty elektronicznej. 

Najpóźniej w następnym dniu roboczym kopia ogłoszenia jest przekazywana 

sekretarzowi KWUR. 

3. Zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego członek 

komisji. 
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4. W pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie, mogą być obecne tylko osoby 

uprawnione do głosowania i członkowie właściwej komisji wyborczej, członkowie KWUR 

oraz osoby upoważnione przez przewodniczącego zebrania wyborczego. 

5. Do kompetencji przewodniczącego zebrania wyborczego należy w szczególności: 

a) czuwanie nad właściwym przebiegiem zebrania wyborczego, 

b) w przypadku określonym w § 9 pkt 6 Regulaminu Wyborczego UR, ogłoszenie terminu 

i miejsca następnego zebrania wyborczego, 

c) w przypadku określonym w § 9 pkt 7 Regulaminu Wyborczego UR, powtórzenie 

zebrania wyborczego, 

d) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, 

e) weryfikacja oświadczeń kandydatów, 

f) w przypadku określonym w § 11 pkt. 3 zawieszenie zebrania, informując jednocześnie 

zebranych o innym terminie i miejscu przeprowadzenia zebrania wyborczego, 

g) powołanie komisji skrutacyjnej, 

h) zarządzanie głosowania, 

i) ogłaszanie wyników głosowania, 

j) podpisywanie protokołu z zebrania wyborczego. 

6. Zebranie wyborcze może być przerwane na podstawie uchwały podjętej większością 

głosów jego uczestników.  

7. Podczas trwania zebrania wyborczego zabronione są jakiekolwiek formy agitacji pod 

rygorem powtórzenia zebrania w innym terminie.  

 

§ 10 

1. Podczas zebrania wyborczego uczestnicy zgłaszają kandydatów w formie pisemnej do 

urny wyborczej.  

2. Zgłoszony kandydat podczas zebrania wyborczego składa ustne oświadczenie  

w sprawie zgody na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów 

wyborczych.  

3. Osoba, która zamierza kandydować w wyborach, ale nie będzie obecna na zebraniu 

wyborczym, jest zobowiązana złożyć przed zebraniem u sekretarza właściwej komisji 

wyborczej pisemną zgodę na kandydowanie i oświadczenie o spełnianiu kryteriów 

wyborczych. 
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4. Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów do obsadzenia to 

przewodniczący zebrania wyborczego może jednokrotnie zarządzić kolejne zgłaszanie 

kandydatów w celu uzupełnienia listy. 

5. Jeśli po kolejnym zgłaszaniu kandydatów ich liczba jest mniejsza od liczby mandatów do 

obsadzenia, to przewodniczący zebrania wyborczego po zakończeniu głosowania ogłasza 

termin oraz miejsce następnego zebrania wyborczego. 

6. Członek KWUR, KKW nie może kandydować w wyborach. Członek komisji skrutacyjnej 

nie może być równocześnie kandydatem.  

7. Kandydat ma prawo na każdym etapie procedury wyborczej zgłosić swoją rezygnację. 

 

§ 11 

1. Przed rozpoczęciem zebrania wyborczego osoba upoważniona przez przewodniczącego 

komisji sprawdza listę obecnych. Zebranie wyborcze odbywa się po stwierdzeniu przez 

przewodniczącego zebrania kworum, które wynosi 1/2 uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku braku kworum w I terminie dopuszcza się, po 15 minutowej przerwie 

przeprowadzenie zebrania w II terminie, w tym samym dniu i miejscu. Podczas zebrania 

przeprowadzanego w II terminie kworum wynosi 1/3 uprawnionych do głosowania.  

W przypadku doktorantów, wymogi w zakresie kworum podczas zebrania 

przeprowadzanego w II terminie nie obowiązują. 

3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach nie mieści się  

w wyznaczonym na zebranie wyborcze pomieszczeniu, przewodniczący zebrania 

wyborczego zawiesza zebranie, informując jednocześnie zebranych o innym terminie  

i miejscu przeprowadzenia zebrania wyborczego. 

4. Przewodniczący zebrania wyborczego powołuje komisję skrutacyjną, która ze swojego 

składu wybiera: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy sporządzenie alfabetycznej listy kandydatów, 

przeprowadzenie głosowania, przeliczenie oddanych na poszczególnych kandydatów 

głosów, sporządzenie i przekazanie przewodniczącemu zebrania wyborczego 

protokołów. 

6. Po ustaleniu alfabetycznej listy kandydatów przewodniczący zebrania wyborczego 

zarządza głosowanie. 

7. Komisja skrutacyjna rozdaje uczestnikom zebrania wyborczego karty do głosowania 

przygotowane przez właściwą komisję wyborczą, opatrzone pieczęcią KWUR lub KKW. 
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8. Akt głosowania odbywa się w miejscu przygotowanym przez komisję wyborczą. Miejsce 

to musi umożliwiać zachowanie tajności głosowania, pod rygorem nieważności wyborów.  

9. Aktu głosowania dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska 

kandydata oraz wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej. 

10. Głos jest nieważny, jeśli wyborca: 

a) nie pozostawił znaku „X” w kratce przy żadnym z kandydatów, 

b) postawił więcej znaków „X” niż wynosi liczba mandatów do obsadzenia. 

11. Przewodniczący zebrania wyborczego ogłasza wynik głosowania. Wybrani zostają 

kandydaci, na których oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

12. Jeśli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone, przewodniczący zebrania wyborczego 

zarządza ponowne głosowanie. Biorą w nim udział kandydaci, którzy w pierwszym 

głosowaniu nie uzyskali wymaganej większości, z wyjątkiem kandydata lub kandydatów,  

którzy uzyskali najmniejszą ilość głosów. Procedura jest powtarzana do czasu obsadzenia 

wszystkich mandatów. 

13. W razie niemożności obsadzenia mandatów przewodniczący zebrania wyborczego 

ogłasza termin i miejsce następnego zebrania wyborczego mającego na celu obsadzenie 

pozostałych mandatów. Zebranie odbywa się nie później niż po 7 dniach. 

14. Z zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący 

zebrania wyborczego i sekretarz.  

15. Przewodniczący KKW w terminie do 2 tygodni przekazuje całość dokumentacji wyborczej 

sekretarzowi KWUR.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

NIEPOŁĄCZALNOŚĆ FUNKCJI 

 

§ 12 

1. Funkcji członka Kolegium Elektorów UR nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu 

jednoosobowego UR lub innej uczelni, ani z członkostwem w Radzie UR. 

2. Funkcji członka Rady UR nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu UR lub innej 

uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji 

publicznej. 
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3. Funkcji Rektora i Prorektora nie można łączyć z funkcją Dziekana, prodziekana, Dyrektora 

Szkoły Doktorskiej UR, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu, dyrektora lub 

kierownika centrum badawczego, badawczo-dydaktycznego, dydaktycznego, studium i 

katedry oraz z członkostwem w Radzie UR. 

4. Funkcji Dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

UR, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu, dyrektora lub kierownika centrum 

badawczego, badawczo-dydaktycznego, dydaktycznego, studium i katedry oraz  

z członkostwem w Senacie i Radzie UR. 

5. Funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR nie można łączyć z funkcją dyrektora lub 

kierownika centrum badawczego, badawczo-dydaktycznego, dydaktycznego, studium, 

dyrektora i zastępcy instytutu, katedry i pozostałych jednostek działających w instytucie 

oraz z członkostwem w Radzie UR. 

6. Funkcji dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu nie można łączyć z funkcją, dyrektora lub 

kierownika centrum badawczego, badawczo-dydaktycznego, dydaktycznego, studium, 

katedry i pozostałych jednostek działających w instytucie oraz z członkostwem w Radzie 

UR. Rektor w uzasadnionych sytuacjach może wyrazić zgodę  na czasowe łączenie tych 

funkcji. 

7. Funkcji organu jednoosobowego UR lub jego zastępcy nie może sprawować osoba 

pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem 

uczelni niepublicznej. 

 

§ 13 

Nauczyciel akademicki zatrudniony w UR jako podstawowym miejscu pracy, pełniący funkcję 

Rektora, Prorektora, Dziekana, prodziekana w innej uczelni, lub będący założycielem innej 

uczelni jako osoba fizyczna lub też posiadająca status członka organu osoby prawnej będącej 

założycielem uczelni niepublicznej nie może być członkiem organu kolegialnego UR, z 

wyjątkiem członkostwa w radach naukowych. 
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ROZDZIAŁ III 

KOMISJE WYBORCZE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 14 

1. Na wniosek Rektora, Senat powołuje KWUR, nie później niż w listopadzie ostatniego roku 

swej kadencji.  

2. W skład KWUR wchodzą przedstawiciele wspólnoty UR: 

a) 2 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego, zatrudnionych w UR jako podstawowym miejscu pracy  

z każdego Kolegium;  

b) 4 studentów i doktorantów; 

c) 5 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR jako 

podstawowym miejscu pracy; 

d) 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

3. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora KWUR wybiera swego 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

4. Przewodniczący, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium KWUR. Prezydium 

odpowiada za przygotowanie prac KWUR, obraduje na posiedzeniach zwoływanych 

przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków 

prezydium. 

5. Przewodniczący kieruje pracami KWUR i reprezentuje ją na zewnątrz. 

6. W zakresie ustalonym przez przewodniczącego pracami KWUR kieruje jego zastępca, 

który pełni obowiązki przewodniczącego, w sytuacji zrzeczenia się stanowiska, odwołania 

lub śmierci przewodniczącego. 

7. Sekretarz KWUR wypełnia obowiązki określone przez przewodniczącego, prowadzi 

dokumentację prac komisji, korespondencję, przyjmuje dokumenty przekazywane przez 

kolegialne komisje wyborcze. Zgłasza przewodniczącemu KWUR przypadki 

niedostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji wyborczej. Po zakończeniu 

procedury wyborczej, skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów wyborczych, 

przekazuje je do Archiwum UR. 

 

§ 15 

1. Do zadań KWUR należy organizowanie wyborów, w szczególności: 
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a) podział mandatów między poszczególne jednostki proporcjonalnie do stanu 

osobowego poszczególnych grup pracowników według stanu na dzień 31 stycznia 

ostatniego roku kadencji Senatu; 

b) zarządzenie wyborów w UR; 

c) ustalenie terminarza czynności wyborczych; 

d) nadzorowanie przebiegu wyborów w UR; 

e) przeprowadzenie wyborów członków Senatu, Kolegium Elektorów UR w jednostkach 

niewchodzących w skład Kolegiów oraz spośród pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi; 

f) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych; 

g) stwierdzanie ważności wyborów; 

h) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu; 

i) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów; 

j) zabezpieczenie dokumentacji wyborów; 

k) przeprowadzanie wyborów uzupełniających lub zlecanie ich przeprowadzenia 

właściwej komisji wyborczej. 

2. Członkowie KWUR dokumentują wszelkie czynności mające istotny wpływ na przebieg 

lub wynik wyborów w formie protokołów lub notatek służbowych. 

 

§ 16 

1. KWUR obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków. 

2. Posiedzenie przygotowuje prezydium KWUR, a członkowie komisji są informowani 

telefonicznie lub na podany adres e-mailowy, co najmniej 3 dni przed terminem 

posiedzenia. Przewodniczący KWUR może zarządzić również inny sposób informowania. 

3. Obecność na posiedzeniach komisji jest obowiązkowa. Trzykrotna nieusprawiedliwiona 

nieobecność członka KWUR jest podstawą do podjęcia uchwały o wykreśleniu go ze 

składu komisji.  

4. Posiedzenia KWUR są tajne. W posiedzeniach KWUR uczestniczą z głosem doradczym 

przewodniczący KKW oraz mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez 

przewodniczącego.  
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§ 17 

1. Zasady prowadzenia obrad Komisji Wyborczej UR określa regulamin uchwalany przez 

Senat. 

2. KWUR podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

liczby członków. 

3. W przypadku głosowania, którego wynik nie jest rozstrzygający, głos decydujący należy 

do Przewodniczącego KWUR. 

4. Głosowanie jest jawne, chyba że przewodniczący KWUR zarządzi głosowanie tajne  

z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków komisji. 

5. Uchwały KWUR wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, jeśli treść uchwały nie stanowi 

inaczej. 

6. Rozstrzygnięcia dokonane w formie uchwały przez KWUR są ostateczne. 

7. Uchwały i ogłoszenia KWUR są publikowane na stronie internetowej uczelni oraz 

przekazywane kierownikom jednostek organizacyjnych do wywieszenia na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie władz danej jednostki. Wszystkie uchwały KWUR są ponadto 

udostępniane zainteresowanym w Biurze Rektora. 

 

§ 18 

1. Wakat w KWUR powstaje, gdy osoba sprawująca mandat:  

a) zrezygnowała z członkostwa w KWUR, 

b) przestała być pracownikiem UR, studentem UR, doktorantem UR, 

c) otrzymała karę dyscyplinarną, z wyłączeniem upomnienia, 

d) została odwołana przez Senat. 

2. Senat stwierdza wakat i na wniosek Rektora powołuje nowego członka KWUR z tej samej 

grupy i okręgu wyborczego do końca trwającej kadencji.  

3. Osoba kandydująca w wyborach do Kolegium Elektorów, Senatu, Rady Naukowej 

Kolegium, rady instytutu oraz organów jednoosobowych UR jest zobowiązana do 

rezygnacji z członkostwa w KWUR. 
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§ 19 

1. Kolegialne Komisje Wyborcze są powoływane przez Prorektora ds. Kolegium po 

konsultacji z Dziekanem, nie później niż w grudniu ostatniego roku kadencji Senatu. KKW 

składają się z 10 osób: 

a) 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego, zatrudnionych w UR jako podstawowym miejscu pracy  

w Kolegium; 

b) 6 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR jako 

podstawowym miejscu pracy w Kolegium; 

c) 1 przedstawiciel pracowników Kolegium niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Skład KKW musi zapewniać reprezentację wszystkich ewaluowanych dyscyplin 

naukowych w kolegium, w miarę możliwości z uwzględnieniem zasady 

proporcjonalności. 

3. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prorektora ds. Kolegium KKW wybiera 

swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

4. KKW podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

liczby członków. 

5. W przypadku głosowania, którego wynik nie jest rozstrzygający, głos decydujący należy 

do Przewodniczącego KKW. 

6. Głosowanie jest jawne, chyba że przewodniczący KKW zarządzi głosowanie tajne  

z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków komisji. 

7. Uchwały KKW wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, jeśli treść uchwały nie stanowi 

inaczej. 

8. Uchwały i ogłoszenia KKW są publikowane na stronie internetowej Kolegium oraz 

przekazywane dyrektorom instytutów i innych jednostek wchodzących w skład Kolegium 

celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach. Wszystkie uchwały KKW są 

ponadto udostępniane zainteresowanym w Biurze Prorektora ds. Kolegium. 

 

§ 20 

1. Przewodniczący, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium KKW. Prezydium 

odpowiada za przygotowanie prac KKW, obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez 

przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków prezydium. 
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2. Przewodniczący kieruje pracami KKW i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Przewodniczący KKW zobowiązany jest do: 

a) informowania sekretarza KWUR o konieczności przeprowadzenia zebrań 

wyborczych,  

b) przekazania pełnej dokumentacji wyborczej sekretarzowi KWUR w terminie do  

2 tygodni od dnia wyborów, pod rygorem stwierdzenia ich nieważności.  

4. W zakresie ustalonym przez przewodniczącego pracami KKW kieruje jego zastępca, który 

pełni obowiązki przewodniczącego, w sytuacji zrzeczenia się stanowiska, odwołania lub 

śmierci przewodniczącego. 

5. Sekretarz KKW wypełnia obowiązki określone przez przewodniczącego, prowadzi 

dokumentację prac komisji, korespondencję, przyjmuje dokumenty przekazywane przez 

kandydatów. Po zakończeniu procedury wyborczej, kompletuje i uzupełnia dokumenty 

wyborcze. 

 

§ 21 

1. Do zadań kolegialnej komisji wyborczej należy w szczególności: 

a) ustalenie szczegółowego terminarza czynności wyborczych i w terminie do 7 dni 

przekazanie uchwały sekretarzowi KWUR oraz opublikowanie jej na stronie 

internetowej Kolegium; 

b) organizowanie oraz przeprowadzanie kolegialnych zebrań wyborczych; 

c) informowanie Komisji Wyborczej UR o ustalonym szczegółowym terminarzu 

czynności wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów; 

d) stwierdzanie wakatów w radzie instytutu; 

e) zabezpieczenie dokumentacji wyborów; 

f) przeprowadzanie wyborów uzupełniających, na polecenie Komisji Wyborczej UR. 

2. Członkowie KKW dokumentują wszelkie czynności mające istotny wpływ na przebieg lub 

wynik wyborów w formie protokołów lub notatek służbowych. 

 

§ 22 

1. Posiedzenie przygotowuje prezydium KKW, a członkowie komisji są informowani 

telefonicznie lub na podany adres e-mailowy, co najmniej 3 dni przed terminem 

posiedzenia. Przewodniczący KKW może zarządzić również inny sposób informowania. 
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2. Obecność na posiedzeniach komisji jest obowiązkowa. Trzykrotna nieusprawiedliwiona 

nieobecność członka KKW jest podstawą do podjęcia uchwały o wykreśleniu go ze składu 

komisji.  

3. Posiedzenia KKW są tajne. W posiedzeniach KKW mogą uczestniczyć inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego.  

 

§ 23 

1. Wakat w KKW powstaje, gdy osoba sprawująca mandat:  

a) zrezygnowała z członkostwa w KKW, 

b) przestała być pracownikiem Kolegium,  

c) otrzymała karę dyscyplinarną, z wyłączeniem upomnienia, 

d) została odwołana przez Prorektora ds. Kolegium. 

2. Prorektor ds. Kolegium stwierdza wakat i po konsultacji z Dziekanem Kolegium, powołuje 

nowego członka KKW z tej samej grupy wyborczej do końca trwającej kadencji, przy 

uwzględnieniu § 19 pkt 2 Regulaminu Wyborczego UR.  

3. Osoba kandydująca w wyborach do Kolegium Elektorów, Senatu, Rady Naukowej 

Kolegium, rady instytutu oraz organów jednoosobowych UR jest zobowiązana do 

rezygnacji z członkostwa w KKW. 

 

§ 24 

Kadencja komisji wyborczych upływa z dniem powołania nowych komisji wyborczych.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WYBORY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 25 

1. Kolegium Elektorów UR składa się ze 150 elektorów. Kolegium to tworzy: 

a) 80 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego, zatrudnionych w UR jako podstawowym miejscu pracy, 

b) 30 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w UR jako 

podstawowym miejscu pracy, 

c) 30 przedstawicieli studentów i doktorantów, 
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d) 10 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze czasu pracy.  

2. Liczbę mandatów w Kolegium Elektorów UR dla poszczególnych grup i okręgów 

wyborczych ustala KWUR wg stanu osobowego jednostek na dzień 31 stycznia roku 

wyborczego. 

3. Wybory członków Kolegium Elektorów UR są tajne i przeprowadzane zgodnie z § 9-11 

Regulaminu Wyborczego UR. 

 

§ 26 

1. Warunki, jakie musi spełnić członek Kolegium Elektorów UR oraz okoliczności 

wygaśnięcia mandatu określa § 85 Statutu.  

2. Kadencja Kolegium Elektorów UR trwa 4 lata i upływa z chwilą ukonstytuowania się nowo 

wybranego Kolegium Elektorów UR. 

 

§ 27 

1. Wybory członków Kolegium Elektorów UR spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w kolegiach przeprowadza KKW, osobno dla profesorów i doktorów 

habilitowanych, osobno dla pozostałych nauczycieli akademickich. 

2. Wybory członków Kolegium Elektorów UR spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych poza kolegiami przeprowadza KWUR, zgodnie z § 86 Statutu.  

3. Liczba mandatów do obsadzenia w poszczególnych grupach wyborczych i okręgach jest 

ustalana przez KWUR według proporcji do ogółu nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w UR.  

 

§ 28 

1. Wybory członków Kolegium Elektorów UR spośród studentów przeprowadza się  

w kolegiach, zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów UR i Regulaminem 

Wyborczym UR. Liczba mandatów do obsadzenia w poszczególnych kolegiach jest 

ustalana przez KWUR według proporcji do ogółu studentów UR. 

2. Wyboru członków Kolegium Elektorów UR spośród doktorantów dokonuje się według 

proporcji ogółu studentów do doktorantów, nie mniej niż jednego, zgodnie  

z Regulaminem Samorządu Doktorantów UR i Regulaminem Wyborczym UR.  
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§ 29 

Wyboru członków Kolegium Elektorów UR spośród pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi dokonuje się na zebraniach organizowanych przez KWUR.  

 

§ 30 

1. Grupy wyborców zostają podzielone na okręgi w sposób umożliwiający reprezentację 

wszystkich grup pracowników.  

2. W grupie profesorów i doktorów habilitowanych okręgami są instytuty i jednostki 

organizacyjne kolegiów. 

3. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich KWUR tworzy:  

a) okręgi wyborcze dla każdego instytutu lub - jeżeli jest to niezbędne dla realizacji 

zasady proporcjonalności – połączonych instytutów lub jednostek organizacyjnych 

tego samego kolegium, 

b) wspólny okręg wyborczy dla nauczycieli zatrudnionych w pozakolegialnych  

jednostkach organizacyjnych UR. 

4. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi KWUR tworzy 

odrębne okręgi wyborcze: 

a) dla osób zatrudnionych w każdym z kolegiów,  

b) dla osób zatrudnionych poza kolegiami. 

5.  W grupie studentów tworzy się odrębne okręgi wyborcze dla każdego Kolegium, 

wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UR.  

6. W grupie doktorantów tworzy się wspólny okręg wyborczy dla całego UR; wybory 

organizuje i przeprowadza KWUR.  

 

§ 31 

1. Pierwsze zebranie Kolegium Elektorów UR zwołuje Przewodniczący KWUR nie później niż 

7 dni przed terminem zebrania.  

2. Na pierwszym zebraniu Kolegium Elektorów KWUR przeprowadza wybory 

Przewodniczącego Kolegium Elektorów UR. Głosowanie jest tajne, wybrany zostaje 

kandydat który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów. 

3. Przewodniczącym Kolegium Elektorów UR może być nauczyciel akademicki posiadający 

co najmniej stopień doktora habilitowanego.  

 



 

18 
 

§ 32 

Nie można łączyć funkcji członka Kolegium Elektorów UR: 

a) z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego UR lub innej uczelni, 

b) z członkostwem w Radzie UR.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

WYBORY DO RADY UCZELNI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 33 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady UR przysługuje Rektorowi w liczbie do 6 osób oraz 

grupie 15 Senatorów w liczbie do 2 osób.  

2. Zgłoszenie kandydatów do Rady UR dokonywane jest w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem do Przewodniczącego KWUR. Szczegółowe wymagania reguluje § 97 

Statutu.  

3. Przewodniczący Samorządu Studentów UR staje się członkiem Rady UR z chwilą 

rozpoczęcia swojej kadencji. 

 

§ 34 

Członków Rady UR powołuje i odwołuje Senat UR, w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.  

 

§ 35 

W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy 

kandydatów spośród członków wspólnoty UR lub z listy kandydatów spoza wspólnoty UR, 

powołani do Rady UR zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów. 

 

§ 36 

1. Jeżeli 2 lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów za ich powołaniem, 

przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów.  
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2. Członkiem Rady UR zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego 

powołaniem.  

 

§ 37 

Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady UR, zarządza się wybory dodatkowe.  

 

 

§ 38 

Przewodniczącego Rady UR wybiera Senat UR spośród członków pochodzących spoza 

wspólnoty UR, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowego składu Senatu.  

 

§ 39 

Dopuszczalność odwołania członka Rady UR oraz zasady wygaśnięcia członkostwa w Radzie 

UR i powołania nowego członka Rady UR określa § 98 Statutu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYBORY REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 40 

Rektora wybiera Kolegium Elektorów UR spośród kandydatów wskazanych przez Radę UR. 

Warunki, jakie musi spełnić kandydat na Rektora oraz okoliczności wygaśnięcia mandatu 

określa Ustawa oraz § 29 Statutu. 

 

§ 41 

1. Rada UR przedstawia Kolegium Elektorów UR listę wskazanych kandydatów na Rektora. 

2. Każdy z elektorów może rekomendować Radzie UR jedną osobę na kandydata na 

Rektora. 

3. Zgłoszenie kandydata odbywa się w formie pisemnej do urny wyborczej na posiedzeniu 

Rady UR. Rada UR sporządza listę osób zgłoszonych na kandydatów na Rektora. 

4. Osoby zgłoszone na kandydatów na Rektora muszą spełniać wymogi określone w § 29 

ust. 1 Statutu UR i potwierdzić wolę kandydowania oraz złożyć wymagane oświadczenia. 
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5. Przewodniczący Rady UR przekazuje listę osób zgłoszonych na kandydatów na Rektora 

do Senatu w celu zasięgnięcia opinii o każdym z nich.  

6. Senat w formie uchwał wydaje opinie o każdej z osób zgłoszonych na kandydatów na 

Rektora. Opinie są niezwłocznie przekazywane Radzie UR. 

7. Osoby zgłoszone na kandydatów na Rektora na posiedzeniu Rady UR prezentują swoje 

programy wyborcze. Po ich wysłuchaniu Rada UR wskazuje kandydatów na Rektora. 

8. Kandydat ma prawo na każdym etapie procedury wyborczej zgłosić swoją rezygnację.  

 

§ 42 

1. Termin i miejsce spotkania otwartego kandydatów do pełnienia funkcji Rektora  

z członkami Kolegium Elektorów UR ogłasza Przewodniczący KWUR, po zasięgnięciu 

opinii Przewodniczącego Kolegium Elektorów UR. Spotkanie ma charakter otwarty dla 

wszystkich członków wspólnoty UR. 

2. Spotkanie otwarte prowadzi przewodniczący KWUR. Może on powierzyć to zadanie 

innemu członkowi KWUR.  

3. Podczas spotkania otwartego kandydaci na stanowisko Rektora prezentują swój program 

wyborczy w kolejności alfabetycznej oraz odpowiadają na zadawane pytania.  

4. Każdy z uczestników spotkania otwartego ma możliwość zadawania pytań kandydatom 

na Rektora. Pytania mogą zostać sformułowane w formie ustnej lub pisemnej. Pytania  

w formie pisemnej składane są do urny do czasu rozpoczęcia spotkania otwartego,  

w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu przez KWUR. Treść tych pytań przedstawia 

sekretarz KWUR.  

5. Pytania nielicujące z powagą akademicką są uchylane decyzją przewodniczącego 

spotkania otwartego i dołączane do protokołu z zebrania otwartego.  

6. Sekretarz KWUR sporządza protokół ze spotkania otwartego, który podpisuje wraz  

z przewodniczącym zebrania.  

 

§ 43 

1. Wybór Rektora powinien być dokonany w ostatnim roku kadencji urzędującego Rektora, 

nie później niż do dnia 15 maja tego roku.  

2. Zebranie zwołane w celu wyboru Rektora powinno się odbyć nie później niż 4 tygodnie po 

wskazaniu kandydatów do pełnienia funkcji Rektora przez Radę UR.  
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3. W przypadku niedokonania wyboru Rektora przed dniem 1 września do dnia wyboru 

Rektora obowiązki Rektora pełni Prorektor wskazany przez Senat. 

 

§ 44 

1. Na Rektora zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie 

oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby elektorów.  

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się, 

tego samego dnia, kolejne głosowania, w których bierze udział 2 kandydatów  

z największą liczbą głosów. 

 

§ 45 

Przewodniczący Kolegium Elektorów UR stwierdza na piśmie dokonanie wyboru Rektora, 

ogłasza wyniki głosowania oraz niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a następnie informację tę podaje do wiadomości 

publicznej.  

 

§ 46 

1. Wygaśnięcie mandatu Rektora stwierdza Przewodniczący Kolegium Elektorów UR. 

2. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru Rektora, obowiązki 

Rektora pełni Prorektor wskazany przez Senat.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora w ostatnim roku jego kadencji, obowiązki 

Rektora pełni do końca kadencji Prorektor wskazany przez Senat.  

 

§ 47 

Dopuszczalność i tryb odwołania Rektora UR określa § 95 Statutu. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

WYBORY DO SENATU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 48 

1. Senat liczy 61 członków, w tym 60 pochodzących z wyboru. 
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2. Ta sama osoba może być wybrana do Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie 

kadencje.   

3. Wybory do Senatu UR odbywają się w następujących grupach wyborców:  

a) profesorowie i profesorowie UR zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy 

w pełnym wymiarze, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne 

podlegające ewaluacji w UR oraz profesorowie i profesorowie UR, zatrudnieni w UR 

jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze, reprezentujący dyscypliny 

naukowe i artystyczne niepodlegające ewaluacji w UR,  

b) pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy 

w pełnym wymiarze reprezentujący dyscypliny naukowe i artystyczne w UR oraz 

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,  

c) studenci i doktoranci. 

4. Grupy wyborców zostają podzielone na okręgi.  

5. W grupie profesorów i profesorów UR reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe  

i artystyczne podlegające ewaluacji w UR, liczba mandatów do Senatu wynosi 29: 

a) po jednym z każdej dyscypliny ewaluowanej w UR (21). Okręgami wyborczymi są 

instytuty. Wybory organizują i przeprowadzają KKW. 

b) po dwa dla każdego Kolegium (8). Okręgami wyborczymi są Kolegia. Wybory 

organizują i przeprowadzają KKW. 

6. W grupie profesorów i profesorów UR reprezentujących dyscypliny naukowe  

i artystyczne niepodlegające ewaluacji w UR tworzy się jeden okręg. Wybory organizuje 

i przeprowadza KWUR. Liczba mandatów do Senatu wynosi 2. 

7. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi - liczba mandatów wynosi 16, tworzy się:  

a) odrębne okręgi wyborcze dla pozostałych nauczycieli akademickich w każdym 

Kolegium; wybory organizują i przeprowadzają KKW. Liczba mandatów do Senatu 

wynosi 12, po 3 mandaty w każdym Kolegium,  

b) wspólny okręg wyborczy dla pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w innych jednostkach organizacyjnych UR, wybory organizuje i przeprowadza KWUR. 

Liczba mandatów do Senatu wynosi 1,  

c) okręg wyborczy dla pracowników administracji centralnej, wybory organizuje  

i przeprowadza KWUR. Liczba mandatów do Senatu wynosi 1,  
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d) okręg wyborczy dla pracowników administracji kolegialnej, wybory organizuje  

i przeprowadza KWUR. Liczba mandatów do Senatu wynosi 1,  

e) okręg wyborczy dla pracowników administracyjnych w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych UR oraz pracowników obsługi, wybory organizuje  

i przeprowadza KWUR. Liczba mandatów do Senatu wynosi 1. 

8. W grupie studentów tworzy się odrębne okręgi wyborcze dla każdego Kolegium, wybory 

do Senatu organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UR. 

Liczbę mandatów do obsadzenia w poszczególnych Kolegiach ustala KWUR 

proporcjonalnie do liczby studentów, w oparciu o dane na dzień 31 stycznia ostatniego 

roku kadencji Senatu. Liczba mandatów wynosi 12. 

9. W grupie doktorantów tworzy się wspólny okręg wyborczy dla całego UR. Liczba 

mandatów do Senatu wynosi 1, wybory organizuje i przeprowadza KWUR. 

 

§ 49 

1. Członkiem Senatu może być osoba spełniająca wymagania § 21 ust. 1 Statutu. 

2. Wybory członków Senatu powinny odbyć się najpóźniej do dnia 31 maja ostatniego roku 

kadencji Senatu.  

3. Kandydatów na członków Senatu może zgłosić każdy członek wspólnoty UR w swojej 

grupie wyborczej, zgodnie z § 10 Regulaminu Wyborczego UR.  

4. W grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi bierne prawo 

wyborcze przysługuje tylko osobom zatrudnionym w UR w pełnym wymiarze czasu pracy.  

5. Wybory są tajne i przeprowadzane zgodnie z § 9-11 Regulaminu Wyborczego UR. 

6. W przypadku naruszenia proporcji składu Senatu, trwającego ponad 2 tygodnie, Rektor 

informuje o tym fakcie Komisję Wyborczą UR, która podejmuje decyzję w sprawie. 

7. Szczegółowy tryb wyboru i odwołania przedstawicieli studentów do Senatu oraz czas 

trwania członkostwa w Senacie określa Regulamin Samorządu Studentów UR. 

8. Szczegółowy tryb wyboru i odwołania przedstawicieli doktorantów do Senatu oraz czas 

trwania członkostwa w Senacie określa Regulamin Samorządu Doktorantów UR. 

 

§ 50 

1. Członkostwo w Senacie wygasa w przypadkach określonych w § 21 ust. 2 Statutu. 
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2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rektor jako przewodniczący Senatu, w terminie 14 dni 

od dnia powzięcia informacji i składa wniosek do KWUR o przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających.  

3. W razie wygaśnięcia mandatu w Senacie KW UR zarządza wybory uzupełniające,  

w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia przez Rektora wygaśnięcia mandatu,  

z zastrzeżeniem § 139 ust. 4 pkt 5 Statutu. Kadencja wybranego w tym trybie członka 

Senatu kończy się z upływem bieżącej kadencji. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WYBORY DO RAD NAUKOWYCH KOLEGIÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 51 

1. W skład Rady Naukowej Kolegium, poza osobami zasiadającymi w niej z mocy § 40 

Statutu, wchodzą wyłonieni w wyborach przedstawiciele nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w UR  

w Kolegium jako podstawowym miejscu pracy i w grupie pracowników badawczych lub 

badawczo-dydaktycznych reprezentujących ewaluowaną dyscyplinę naukową. 

2. Skład Rady Naukowej Kolegium oraz uczestnictwo w posiedzeniach zaproszonych osób, 

określają § 40-41 Statutu. 

3. Przedstawicielem dyscypliny do Rady Naukowej Kolegium może być nauczyciel 

akademicki, który spełnia wymogi określone w § 41 Statutu oraz w § 8 pkt 2 Regulaminu 

Wyborczego UR. 

 

§ 52 

Zgodnie z § 99 Statutu wybory przedstawicieli dyscyplin do Rady Naukowej Kolegium 

powinny odbyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji Rady Naukowej 

Kolegium.  

 

§ 53 

1. Kandydatów na przedstawicieli dyscypliny do Rady Naukowej Kolegium może zgłosić 

osoba dysponująca czynnym prawem wyborczym w ramach swojej dyscypliny.  
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2. Zgłoszone osoby muszą potwierdzić wolę kandydowania oraz złożyć wymagane 

oświadczenia. 

3. Wybory są tajne i przeprowadzane zgodnie z § 9-11 Regulaminu Wyborczego UR. 

4. Posiadanie czynnego prawa wyborczego jest uzależnione od spełnienia warunków 

określonych w § 8 ust. 4 niniejszego regulaminu oraz od treści złożonego oświadczenia  

o zaliczeniu do dyscypliny naukowej, tj. przysługuje osobom, które wskazały co najmniej 

50% i reprezentują tę dyscyplinę naukową, z której wybierani są przedstawiciele do Rady 

Naukowej Kolegium. 

5. Nauczycielowi akademickiemu, który wskazał w oświadczeniu o zaliczeniu do danej 

dyscypliny naukowej dwie dyscypliny w proporcji 50% / 50%, przysługuje czynne prawo 

wyborcze w obydwu dyscyplinach naukowych. 

6. Nauczycielowi akademickiemu, który wskazał w oświadczeniu o zaliczeniu do danej 

dyscypliny naukowej dwie dyscypliny w proporcji 75% / 25%, przysługuje czynne prawo 

wyborcze tylko w dyscyplinie naukowej, w której wskazał 75%. 

7. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w UR jako 

podstawowym miejscu pracy, którzy w oświadczeniu o zaliczeniu do danej dyscypliny 

naukowej wskazali co najmniej 50%. Kandydować można tylko z jednej dyscypliny 

naukowej. 

8. Na członka Rady Naukowej Kolegium zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej 

niż połowę ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

 

§ 54 

1. Przesłanki wygaśnięcia mandatu w Radzie Naukowej Kolegium określa § 41 Statutu.  

2. Wygaśnięcie mandatu w Radzie Naukowej Kolegium, zgodnie z § 100 Statutu, stwierdza 

KWUR, na podstawie informacji otrzymanych od Prorektora ds. Kolegium. 

3. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Naukowej Kolegium, KWUR zarządza wybory 

uzupełniające.  

4. Zgodnie z § 100 Prorektor ds. Kolegium ma obowiązek poinformowania o tym fakcie 

KWUR, za pośrednictwem KKW, w terminie do 2 tygodni.  

5. KWUR podejmuje decyzję o podjęciu odpowiednich działań w sytuacji, gdy na skutek 

zaistniałych okoliczności skład Rady Naukowej Kolegium nie odpowiada § 40 Statutu,  

a stan ten trwa ponad 2 tygodnie. 
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ROZDZIAŁ IX 

WYBORY RAD INSTYTUTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 55 

W skład rady instytutu, poza osobami zasiadającymi w niej z mocy § 58 Statutu, wchodzą 

wyłonieni w wyborach przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w UR w instytucie jako podstawowym miejscu pracy i pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi. 

 

§ 56 

1. Kandydatów do rady instytutu może zgłosić każdy pracownik instytutu w swojej grupie 

wyborczej.  

2. Wybory są tajne i przeprowadzane zgodnie z § 9-11 Regulaminu Wyborczego UR. 

 

§ 57 

1. Przesłanki wygaśnięcia mandatu w radzie instytutu określa § 7 ust. 2 Regulaminu 

Wyborczego UR.  

2. Wygaśnięcie mandatu w radzie instytutu stwierdza KKW. 

3. W razie wygaśnięcia członkostwa w radzie instytutu, dyrektor instytutu ma obowiązek 

poinformowania o tym fakcie KWUR, za pośrednictwem KKW, w terminie do 2 tygodni.  

4. KWUR zarządza wybory uzupełniające. 

5. KKW podejmuje decyzję o podjęciu odpowiednich działań w sytuacji, gdy na skutek 

zaistniałych okoliczności skład rady instytutu nie odpowiada § 58 Statutu, a stan ten trwa 

ponad 2 tygodnie.  

 

ROZDZIAŁ X 

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATÓW NA PROREKTORÓW, DZIEKANÓW ORAZ 

DYREKTORÓW INSTYTUTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§ 58 

Rektor powołuje do pełnienia funkcji prorektora, dziekana oraz dyrektora instytutu 

nauczycieli akademickich spośród kandydatów wskazanych przez uprawnione do tego 

jednostki organizacyjne UR. 
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§ 59 

Rektor powołuje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia oraz 4 Prorektorów ds. Kolegium. 

Powołanie może być odnowione tylko raz.  

 

§ 60 

1. Warunki, jakie musi spełnić Prorektor oraz okoliczności wygaśnięcia mandatu określa  

§ 30 ust. 5 Statutu. Kandydat na stanowisko Prorektora musi posiadać tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego.  

2. Dla powołania Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia wymagane jest uzyskanie zgody 

Samorządu Studentów UR, zgodnie z § 31 Statutu.  

 

§ 61 

1. Kandydaci na Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia są wskazywani przez Rady 

Dydaktyczne Kolegiów spomiędzy nauczycieli akademickich Kolegium, zgodnie z § 31 

Statutu 

2. Każda Rada Dydaktyczna Kolegium wskazuje 1 kandydata.  

3. Każdy członek Rady Dydaktycznej Kolegium może zgłosić 1 osobę na kandydata na 

prorektora. Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnej do urny wyborczej na 

nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dydaktycznej Kolegium zwołanym w celu wskazania 

kandydata na Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. 

4. Wskazanie kandydata odbywa się w głosowaniu tajnym. Przepisy § 11 ust. 4-11 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Jeśli Rektor elekt nie wybierze Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia spośród 

wskazanych kandydatów, to Rady Dydaktyczne Kolegiów zgłaszają nowych kandydatów. 

6. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia spośród 

wskazanych kandydatów, to wskazuje swojego kandydata na Prorektora ds. Studenckich 

i Kształcenia.  

7. Odmowa wyboru Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia spośród wskazanych 

kandydatów wymaga uzasadnienia. 

8. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności akademickiej UR 

nazwisko kandydata do pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. 
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§ 62 

1. Prorektor ds. Kolegium jest powoływany spośród 2 kandydatów wskazanych przez Radę 

Naukową Kolegium spomiędzy nauczycieli akademickich tego Kolegium, zgodnie z § 32 

Statutu. 

2. Każdy członek Rady Naukowej Kolegium może zgłosić 1 osobę na kandydata na 

prorektora. Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnej do urny wyborczej na 

nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naukowej Kolegium zwołanym w celu wskazania  

2 kandydatów na Prorektora ds. Kolegium. 

3. Wskazanie kandydatów odbywa się w głosowaniu tajnym. Przepisy § 11 ust. 4-11 stosuje 

się odpowiednio. 

4. Jeśli Rektor elekt nie wybierze Prorektora ds. Kolegium spośród wskazanych 

kandydatów, to Rada Naukowa Kolegium zgłasza 2 nowych kandydatów. 

5. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze Prorektora ds. Kolegium spośród wskazanych 

kandydatów, to wskazuje swojego kandydata na Prorektora ds. Kolegium. 

6. Odmowa wyboru Prorektora ds. Kolegium spośród wskazanych kandydatów wymaga 

uzasadnienia. 

7. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności akademickiej UR 

nazwisko kandydata do pełnienia funkcji Prorektora ds. Kolegium. 

 

§ 63 

1. Dziekan Kolegium jest powoływany przez Rektora spośród 2 kandydatów wskazanych 

przez Radę Dydaktyczną Kolegium spomiędzy nauczycieli akademickich Kolegium, 

posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zgodnie z § 45 Statutu.  

2. Powołanie może być odnowione tylko raz. 

3. Każdy członek Rady Dydaktycznej Kolegium może zgłosić 1 osobę na kandydata na 

dziekana. Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnej do urny wyborczej na 

nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dydaktycznej Kolegium zwołanym w celu wskazania  

2 kandydatów na Dziekana Kolegium. 

4. Wskazanie kandydatów odbywa się w głosowaniu tajnym. Przepisy § 11 ust. 4-11 stosuje 

się odpowiednio. 

5. Jeśli Rektor elekt nie wybierze Dziekana spośród wskazanych kandydatów, to Rada 

Dydaktyczna Kolegium zgłasza 2 nowych kandydatów. 
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6. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze Dziekana spośród wskazanych kandydatów, to 

wskazuje swojego kandydata na Dziekana spomiędzy nauczycieli akademickich 

Kolegium.  

7. Odmowa wyboru Dziekana Kolegium spośród wskazanych kandydatów wymaga 

uzasadnienia. 

8. Każdy z kandydatów na Dziekana Kolegium jest opiniowany przez Prorektora ds. 

Kolegium oraz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Kandydat musi ponadto uzyskać 

zgodę Samorządu Studentów Kolegium, zgodnie z § 45 Statutu.  

9. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności akademickiej UR  

nazwisko kandydata do pełnienia funkcji Dziekana Kolegium. 

 

§ 64 

1. Dyrektor instytutu jest powoływany przez Rektora spośród 2 kandydatów wskazanych 

przez radę instytutu spomiędzy nauczycieli akademickich instytutu posiadających tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego i zatrudnionych w UR jako podstawowym 

miejscu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych instytutu, zgodnie z § 57 

Statutu. 

2. Powołanie może być odnowione tylko raz. 

3. Każdy członek rady instytutu może zgłosić 1 osobę na kandydata na dyrektora. 

Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnej do urny wyborczej na nadzwyczajnym 

posiedzeniu rady instytutu zwołanym w celu wskazania 2 kandydatów na dyrektora 

instytutu. 

4. Wskazanie kandydatów odbywa się w głosowaniu tajnym. Przepisy § 11 ust. 4-11 stosuje 

się odpowiednio. 

5. Każdy z kandydatów na dyrektora instytutu jest opiniowany przez Prorektora ds. 

Kolegium, zgodnie z § 57 Statutu.  

6. Jeśli Rektor elekt nie wybierze dyrektora spośród wskazanych kandydatów, to rada 

instytutu zgłasza 2 nowych kandydatów. 

7. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze dyrektora spośród wskazanych kandydatów, to  

wskazuje swojego kandydata na dyrektora spomiędzy nauczycieli akademickich 

instytutu. 

8. Odmowa wyboru dyrektora instytutu spośród wskazanych kandydatów wymaga 

uzasadnienia. 
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9. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności akademickiej UR 

nazwisko kandydata do pełnienia funkcji dyrektora instytutu. 

 

 

ROZDZIAŁ XI  

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE LUB PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

§ 65 

1. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zebrania 

wyborczego w formie tradycyjnej, wybory mogą zostać przeprowadzone w formie 

głosowania korespondencyjnego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za 

zgodą Komisji Wyborczej UR lub, jeśli wnioskodawcą jest KWUR - Rektora UR.  

2. W przypadku głosowania korespondencyjnego zebranie wyborcze właściwej komisji 

odbywa się bez udziału osób uprawnionych do głosowania, w celu przeliczenia oddanych 

korespondencyjnie głosów oraz ustalenia wyników wyborów. 

3. Wybory korespondencyjne lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

przeprowadzają właściwe komisje, z uwzględnieniem przepisów Statutu UR, Regulaminu 

Wyborczego oraz Regulaminu Wyborczego Samorządu Studentów UR. 

4. W sytuacjach wyjątkowych skład komisji przeprowadzającej wybory korespondencyjne 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej może być uzupełniony o członków 

innych, działających w Uniwersytecie Rzeszowskim Komisji Wyborczych. 

5. W przypadku wyborów Rektora UR, jako właściwą komisję wyborczą należy rozumieć – 

odpowiednio – podmioty uczestniczące na mocy Statutu UR oraz Regulaminu 

Wyborczego w czynnościach wyborczych w ramach wyborów Rektora UR. 

 

§ 66 

1. Właściwa komisja wyborcza komunikuje się z osobami uprawnionymi do głosowania 

poprzez stronę internetową ur.edu.pl lub urz.pl oraz pocztę elektroniczną. Dopuszczalny 

jest kontakt telefoniczny, pod warunkiem sporządzenia notatki służbowej z rozmowy. 

2. Wszelkie niezbędne dla przeprowadzenia wyborów informacje oraz wzory dokumentów 

są publikowane przez właściwą komisję na stronie ur.edu.pl lub urz.pl, na podstronie 

komisji. 
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3. Właściwa komisja wyborcza podaje do wiadomości informację o planowanym terminie 

wyborów w określonej grupie wyborczej, liczbie mandatów do obsadzenia, a także 

terminie zgłaszania kandydatów oraz adresie poczty elektronicznej komisji. 

W przypadku głosowania korespondencyjnego podawany jest także termin głosowania 

oraz termin zebrania wyborczego komisji zwołanego w celu przeliczenia głosów  

i ogłoszenia wyników głosowania oraz adresie komisji na jaki należy przesyłać koperty  

z kartami do głosowania i wymaganymi dokumentami. W przypadku głosowania przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej podawany jest termin zebrania wyborczego 

oraz techniczne wymogi udziału w nim osób uprawnionych. 

4. Łączny czas przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach korespondencyjnych 

nie może przekroczyć 10 dni roboczych, przy czym czas przeznaczony na zgłaszanie 

kandydatów wynosi nie więcej niż 2 dni robocze, a czas przeznaczony na oddanie  

i przesłanie głosu wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych. Łączny czas przeprowadzenia 

czynności wyborczych w wyborach przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie 

może przekroczyć 4 dni roboczych, przy czym czas przeznaczony na zgłaszanie 

kandydatów wynosi nie więcej niż 2 dni robocze. Przepisy regulujące podanie do 

wiadomości informacji o planowanym zebraniu wyborczym stosuje się odpowiednio.  

 

§ 67 

1. Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres podany 

przez właściwą komisję wyborczą. Komisja wyborcza ma obowiązek utajnienia danych 

osób zgłaszających kandydatów. 

2. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów właściwa komisja kontaktuje się ze zgłoszonymi 

osobami. Są one zobowiązane zeskanować i przesłać na wskazany adres poczty 

elektronicznej podpisaną zgodę na kandydowanie, oświadczenie kandydata oraz 

oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną.  

3. W przypadku głosowania korespondencyjnego, właściwa komisja wyborcza podaje do 

wiadomości na stronie ur.edu.pl lub urz.pl:  

1) listę osób, które potwierdziły chęć kandydowania,  

2) przygotowaną kartę do głosowania (PDF),  

3) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu (PDF) dostosowane do konkretnego 

głosowania,  

4) instrukcję głosowania korespondencyjnego.  
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4. W przypadku głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, właściwa 

komisja wyborcza podaje do wiadomości podczas zebrania wyborczego: 

1) listę osób, które potwierdziły chęć kandydowania, 

2) informację o sposobie głosowania. 

5. W przypadku wyborów Rektora UR podmioty uczestniczące na mocy Statutu UR  

w czynnościach wyborczych podają do wiadomości: 

1) wszelkie informacje wymagane przepisami Statutu UR i Regulaminu Wyborczego 

- na stronie ur.edu.pl, 

2) informację o sposobie głosowania - podczas zebrania wyborczego, o ile 

głosowanie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 68 

1. Głosowanie korespondencyjne odbywa się poprzez zaznaczenie na wydrukowanej karcie 

do głosowania nie mniej niż 1 kandydata, ale nie więcej kandydatów niż wynosi liczba 

mandatów do obsadzenia w danej grupie wyborczej. Głosy nie spełniające tych wymogów 

są nieważne. Przepisy Regulaminu Wyborczego Samorządu Studentów UR stosuje się 

odpowiednio. 

2. Kartę do głosowania należy umieścić w nieoznakowanej kopercie (koperta nr 1), zakleić, 

po czym umieścić w kopercie zaadresowanej do właściwej komisji wyborczej (koperta nr 

2) wraz z wydrukowanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu,  

a następnie przesłać na adres właściwej komisji wyborczej za pośrednictwem poczty lub 

dostarczyć osobiście do siedziby UR. Osoba kandydująca w wyborach w kopercie nr 2 

umieszcza także oryginały zgody na kandydowanie, oświadczenia kandydata oraz 

oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej. 

3. Zebranie wyborcze mające na celu przeliczenie głosów i ustalenie wyników wyborów 

odbywa się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Właściwa komisja po upływie 

terminu na oddanie i dostarczenie głosu dokonuje anonimizacji oddanych głosów 

poprzez komisyjne oddzielenie kopert nr 1 od kopert nr 2, które są wraz  

z oświadczeniami dołączane do dokumentacji wyborczej.  

4. Koperty nr 1 są komisyjnie otwierane, a właściwa komisja dokonuje przeliczenia głosów  

i sporządza protokół z głosowania, według wzoru dla komisji skrutacyjnej. 

5. Właściwa komisja niezwłocznie podaje do wiadomości wyniki głosowania.  
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6. Głosowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się podczas 

zebrania wyborczego w sposób wskazany przez właściwą komisję wyborczą, która podaje 

do wiadomości wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. 

 

§ 69 

1. Dla ważności głosowania korespondencyjnego wymagane jest kworum, tj. musi wziąć  

w nim udział minimum 1/2 uprawnionych do głosowania. Kworum może zostać obniżone 

do 1/3 uprawnionych do głosowania jeśli właściwa komisja wyborcza,  

w związku z nadesłaniem zbyt małej ilości oddanych głosów, jest zmuszona do 

przedłużenia terminu ich nadsyłania. Dla ważności głosowania przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej obowiązują zwykłe wymogi w zakresie kworum, przy czym 

osoba prowadząca zebranie zobowiązana jest do ustalenia ilości osób biorących udział  

w zebraniu i podania tej informacji uczestnikom.  

2. Mandat obejmuje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

Przepisy określające wymogi wyboru Rektora UR stosuje się odpowiednio. Przepisy 

Regulaminu Wyborczego Samorządu Studentów UR stosuje się odpowiednio. 

3. Komisja wyborcza odnotowuje na liście uprawnionych do głosowania czy w wyborach 

korespondencyjnych głos osoby uprawnionej wpłynął, nie wpłynął, wpłynął po terminie. 

4. Głosy dostarczone w wyborach korespondencyjnych po terminie nie są brane pod uwagę, 

ale nieotwarte koperty należy dołączyć do dokumentacji wyborczej.  

5. Wszelkie czynności dokonywane przez komisje wyborcze podczas organizacji  

i przeprowadzania głosowania korespondencyjnego oraz ustalania jego wyników,  

a także wyborów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać 

udokumentowane.  

6. Zaleca się udokumentowanie w formie nagrania video zebrania wyborczego komisji, 

podczas którego następuje przeliczenie głosów oddanych korespondencyjnie oraz 

ustalenie wyników wyborów. Zaleca się udokumentowanie w formie nagrania video 

zebrania wyborczego prowadzonego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

oraz utrwalenie informacji o sposobie ustalenia wyników głosowania. Dopuszcza się 

transmisję zebrania wyborczego komisji na stronie ur.edu.pl lub urz.pl. 
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ROZDZIAŁ XII 

STWIERDZENIE WAŻNOŚCI WYBORÓW 

 

§ 70 

1. KWUR stwierdza ważność wyborów w formie uchwały.  

2. Protesty wyborcze wnosi się do KWUR w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników 

wyborów za pośrednictwem właściwej komisji wyborczej. W przypadku uwzględnienia 

protestu, KWUR unieważnia wybory w całości lub części i zarządza ich powtórzenie.  

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 71 

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, Statucie i Regulaminie Wyborczym UR, 

decyzje w formie uchwały podejmuje KWUR. 

2. Regulamin Wyborczy UR wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat. 

3. Integralną częścią Regulaminu Wyborczego UR są wymagające dostosowania na użytek 

przeprowadzanych wyborów wzory: 

a) karty zgłoszenia kandydata na Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady 

Naukowej / Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia / Prodziekana ds. Kolegium / 

Dziekana / dyrektora instytutu, 

b) zgody na kandydowanie na Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej 

/ Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana / 

dyrektora instytutu, 

c) oświadczenia kandydata na Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej 

/ Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana / 

dyrektora instytutu,  

d) mandatu Elektora UR, 

e) mandatu Senatora UR,  

f) kart do głosowania w wyborach na Rektora UR, 

g) kart do głosowania w wyborach na Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej 

Kolegium / członka rady instytutu, 
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h) protokołu komisji skrutacyjnej z głosowania w wyborach na: Rektora, 

i) protokołu komisji skrutacyjnej z głosowania w wyborach na: Elektora / Senatora / 

członka Rady Naukowej / członka rady instytutu, 

j) protokołu Komisji Wyborczej UR z głosowania w wyborach na: Rektora, 

k) protokołu Komisji Wyborczej UR / Kolegialnej Komisji Wyborczej z głosowania  

w wyborach na: Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / członka rady instytutu, 

l) oświadczenie 0 osobistym i tajnym oddaniu głosu. 

 
 
               Z upoważnienia  
    Przewodniczącego Senatu 
 Uniwersytetu Rzeszowskiego 

  Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych 
 
 

     prof. dr hab. Paweł Grata 
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Załącznik A do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR karty zgłoszenia kandydata na Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / 

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana / dyrektora instytutu / 

członka rady instytutu 

 

 

KARTA 

zgłoszenia kandydata na* ………………………………………… 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Korzystając z uprawnień wynikających z posiadania czynnego prawa wyborczego zgodnie  

z: ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 z późn. zm.), Statutem UR (uchwała nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z późn. zm.) i Regulaminem Wyborczym UR (uchwała nr 464/06/2019 Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z późn. zm.), zgłaszam jako kandydata na* 

………………………………………… 

 

Pana/Panią 

 

……........................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

* należy wpisać odpowiednio: Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / Prorektora ds. 

Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana / dyrektora instytutu / członka rady instytutu 
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Załącznik B do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR zgody na kandydowanie na Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej /  

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana /  

dyrektora instytutu / członka rady instytutu 

 

 

………………………………………… 

Imię, nazwisko 

………………………………………… 

pracownik - jednostka organizacyjna UR  

 

 

ZGODA NA KANDYDOWANIE 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w procedurach 

wyborczych* ……………………………………………………………………………………………… Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, zgodnie z: ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Statutem UR (uchwała nr 424/04/2019 Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z późn. zm.) i Regulaminem Wyborczym UR (uchwała nr 464/06/2019 Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z późn. zm.). 

 

…………………………..…………………………….. 

(data i podpis kandydata) 

 

* należy wpisać odpowiednio: Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / Prorektora ds. 

Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana / dyrektora instytutu / członka rady instytutu 
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Załącznik C do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR oświadczenia kandydata na Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej /  

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana /  

dyrektora instytutu / członka rady instytutu 

 

 

OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA NA* …………………………………………………….………………………………… 

 

Ja, …………………………………………………………………….……………………………………………..…, 

 

Oświadczam, że: 

 jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

 kandyduję jedynie z dyscypliny…………………………………………………………………….; 

 nie zostałam(em) zawieszony w prawach pracownika; 

 nie zostałam(em) pozbawiona(y) praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

 nie zostałam(em) pozbawiona(y) prawa wybierania prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej dla pracowników; 

 nie zostałam(em) ubezwłasnowolniona(y) prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 

Oświadczam, że spełniam kryteria zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), Statucie UR (uchwała nr 424/04/2019 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego z późn. zm.) i Regulaminie Wyborczym UR (uchwała nr 464/06/2019 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego z późn. zm.). 

…………………………..…………………………….. 

(data i podpis kandydata) 

 

* należy wpisać odpowiednio: Rektora UR / Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / Prorektora ds. 

Studenckich i Kształcenia / Prorektora ds. Kolegium / Dziekana / dyrektora instytutu / członka rady instytutu 
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Załącznik D do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR mandatu Elektora UR 

 

Awers 

logo UR 

Uniwersytet Rzeszowski 

 

MANDAT ELEKTORA NR … 

prof. Jan Kowalski 

 

 

 

Rewers 

 

 

KADENCJA ……………….. 

 

 

 

Rzeszów, data ……………… 
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Załącznik E do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR mandatu Senatora UR 

 

Awers 

logo UR                                                                                                                                                        

Uniwersytet Rzeszowski 

 

MANDAT SENATORA NR … 

prof. Jan Kowalski 

 

 

 

Rewers 

 

 

KADENCJA ……………….. 

 

 

 

Rzeszów, data ……………… 
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Załącznik F do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR karty do głosowania w wyborach na Rektora UR  

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

W WYBORACH NA REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

 

……………………………………………… 

Nazwisko i Imię Kandydata                                      TAK                     NIE                      WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

……………………………………………… 

Nazwisko i Imię Kandydata                                       TAK                     NIE                     WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

……………………………………………… 

Nazwisko i Imię Kandydata                                     TAK                      NIE                      WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

……………………………………………… 

Nazwisko i Imię Kandydata                                       TAK                     NIE                      WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

……………………………………………… 

Nazwisko i Imię Kandydata                                        TAK                   NIE                       WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

  



 

42 
 

Załącznik G do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR karty do głosowania w wyborach na Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / członka 

rady instytutu  

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

W WYBORACH* ….…………………………………………………………………..………………….. 

KOLEGIUM …………………………………………………………………………………….………….. 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i Imię Kandydata  

 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i Imię Kandydata  

 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i Imię Kandydata  

 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i Imię Kandydata  

 

………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko i Imię Kandydata  

 

 

* należy wpisać odpowiednio: Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / rady instytutu 
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Załącznik H do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR protokołu komisji skrutacyjnej z głosowania w wyborach na: Rektora  

 

 

PROTOKÓŁ 

Komisji Skrutacyjnej 

 

z głosowania w wyborach na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

przeprowadzonego przez Komisję Wyborczą UR 

 

Data zebrania wyborczego:      ………………………… 

Liczba uprawnionych do głosowania:     ………………………… 

Liczba obecnych:       ………………………… 

Liczba oddanych głosów:      ………………………… 

Liczba głosów ważnie oddanych:     ………………………… 

 

W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów : 

 

Imię i nazwisko kandydata    liczba głosów [TAK], [NIE], [WSTRZYMAŁ SIĘ] 

1. ............................................................... -    ………. / ………. / ………. 

2. ............................................................... -    ………. / ………. / ………. 

3. ............................................................... -    ………. / ………. / ………. 

4. ............................................................... -    ………. / ………. / ………. 

5. ............................................................... -    ………. / ………. / ………. 

 

Komisja Skrutacyjna  (imię i nazwisko)     (podpis): 

1. ................................................................................     ..................................................... 

2. ................................................................................     ..................................................... 

3. ................................................................................     ..................................................... 
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Załącznik I do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR protokołu komisji skrutacyjnej z głosowania w wyborach na: Elektora / Senatora / 

członka Rady Naukowej / członka rady instytutu 

 

 

PROTOKÓŁ 

Komisji Skrutacyjnej 

 

z głosowania w wyborach na*: ………………………………………………………….……………………… 

na zebraniu w grupie wyborczej: ………………………………………………………….…………………… 

w okręgu wyborczym: ………………………………………………………………………….………………… 

zwołanych przez Komisję Wyborczą UR / Kolegialną Komisję Wyborczą  

 

Data zebrania wyborczego:      ………………………… 

Liczba uprawnionych do głosowania:     ………………………… 

Liczba obecnych:       ………………………… 

Liczba oddanych głosów:      ………………………… 

Liczba głosów ważnie oddanych:     ………………………… 

 

W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów : 

 

Imię i nazwisko kandydata       liczba głosów  

1. ............................................................... -    ………………………. 

2. ............................................................... -    ………………………. 

3. ............................................................... -    ………………………. 

4. ............................................................... -    ………………………. 

5. ............................................................... -    ………………………. 

 

Komisja Skrutacyjna  (imię i nazwisko)     (podpis): 

1. ................................................................................     ..................................................... 

2. ................................................................................     ..................................................... 

3. ................................................................................     ..................................................... 

* należy wpisać odpowiednio: Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / członka rady instytutu 
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Załącznik J do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR protokołu Komisji Wyborczej UR z głosowania w wyborach na: Rektora  

 

 

PROTOKÓŁ 

Komisji Wyborczej UR  

z głosowania w wyborach na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Data zebrania wyborczego:      ………………………… 

Liczba uprawnionych do głosowania:                    ………………………… 

Liczba obecnych:       ………………………… 

Liczba oddanych głosów:      ………………………… 

Liczba głosów ważnie oddanych:     ………………………… 

 

Przewodniczący zebrania: …………………………………………………………….. 

 

Komisja Skrutacyjna (imię i nazwisko): 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

Liczba wybieranych ……………………… 

 

Imię i nazwisko kandydata    liczba głosów [TAK], [NIE], [WSTRZYMAŁ SIĘ] 

1. ............................................................... -   ………. / ………. / ………. 

2. ............................................................... -   ………. / ………. / ………. 

3. ............................................................... -   ………. / ………. / ………. 

4. ............................................................... -   ………. / ………. / ………. 

5. ............................................................... -   ………. / ………. / ………. 

 

 

 

 

 

W wyniku głosowania wybrano następującego/ych kandydatów:  
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1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

 

Komisja Wyborcza  (imię i nazwisko)     (podpis): 

1. ................................................................................     ..................................................... 

2. ................................................................................     ..................................................... 

3. ................................................................................     ..................................................... 
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Załącznik K do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR protokołu Komisji Wyborczej UR / Kolegialnej Komisji Wyborczej z głosowania  

w wyborach na: Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / członka rady instytutu 

 

 

PROTOKÓŁ 

Komisji Wyborczej UR / Kolegialnej Komisji Wyborczej 

z głosowania w wyborach na*: ………………………………………………………….……………………… 

na zebraniu w grupie wyborczej: ………………………………………………………….…………………… 

w okręgu wyborczym: ………………………………………………………………………….………………… 

 

Data zebrania wyborczego:      ………………………… 

Liczba uprawnionych do głosowania:     ………………………… 

Liczba obecnych:       ………………………… 

Liczba oddanych głosów:      ………………………… 

Liczba głosów ważnie oddanych:     ………………………… 

 

Przewodniczący zebrania: …………………………………………………………….. 

 

Komisja Skrutacyjna (imię i nazwisko): 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

Liczba wybieranych ……………………… 

 

Imię i nazwisko kandydata      liczba głosów  

1. ............................................................... -    ………………………. 

2. ............................................................... -    ………………………. 

3. ............................................................... -    ………………………. 

4. ............................................................... -    ………………………. 

5. ............................................................... -    ………………………. 
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W wyniku głosowania wybrano następującego/ych kandydatów ………………………………… :  

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

 

Komisja Wyborcza  (imię i nazwisko)     (podpis): 

1. ................................................................................     ..................................................... 

2. ................................................................................     ..................................................... 

3. ................................................................................     ..................................................... 

 

* należy wpisać odpowiednio: Elektora / Senatora / członka Rady Naukowej / członka rady instytutu 
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Załącznik L do Regulaminu Wyborczego UR 

WZÓR oświadczenia 0 osobistym i tajnym oddaniu głosu 

 

OŚWIADCZENIE  

0 osobistym i tajnym oddaniu głosu 

 

Ja, ……………………………...………………………...., 
(imię- imiona i nazwisko wyborcy) 

 

…………………………………………………………….. 
Jednostka organizacyjna UR 

 

oświadczam, że osobiście i w sposób tajny oddałem(-am) głos w wyborach 

 

…………………………………………………*  zarządzonych na dzień…………………………….* 
(nazwa przeprowadzanych wyborów)        (data wyborów) 

 

 

…………..………………………………………    ……………………………………… 
 (miejscowość, data)         (podpis wyborcy) 

 
 

* dane wprowadza właściwa komisja wyborcza w ramach przygotowania głosowania 

 

 

 

 


