
NR 3B/SENAT/2020       Rzeszów, 26.05.2020 r. 
 
 

KOLEGIALNA KOMISJA WYBORCZA 
KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH 

OGŁOSZENIE WYBORCZE  
Kolegialna Komisja Wyborcza informuje, że w związku z brakiem KWORUM w wyborach 

korespondencyjnych do Senatu UR  

spośród pozostałych nauczycieli akademickich - OKRĘG 2 

przedłuża się termin oddawania głosów do dnia: 28.05.2020 r. 

Zebranie wyborcze w celu przeliczenia głosów odbędzie się w dniu 29.05.2020 r. 

Kolegialna Komisja Wyborcza Kolegium Nauk Przyrodniczych przekazuje listę kandydatów, którzy 

potwierdzili wolę kandydowania w wyborach Senatora UR   

1. dr Mariusz Bester 
2. dr Maciej Kluz 
3. mgr Ewelina Kuna 
4. dr Magdalena Kwolek-Mirek 
5. dr Justyna Ruchała 
6. dr Bogdan Saletnik 
7. dr Anna Szpila 

Instrukcja głosowania:  

1. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki przy nazwisku 1, 2 lub 3  

kandydatów na wydrukowanej Karcie do głosowania (Załącznik nr 3).  

2. Głosy niespełniające tych wymogów zostaną uznane za nieważne.  

3. Zgodnie § 68 Regulaminu wyborczego - Kartę do głosowania należy umieścić  

w nieoznakowanej kopercie (koperta nr 1), zakleić, po czym umieścić w kopercie 

zaadresowanej do KKW Kolegium Nauk Przyrodniczych (koperta nr 2) wraz  

z wydrukowanym i podpisanym Oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu 

(Załącznik nr 4), a następnie przesłać do dnia 28 maja 2020 r. na adres: Kolegialna Komisja 

Wyborcza Kolegium Nauk Przyrodniczych, ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów za pośrednictwem 

poczty lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby UR – w Budynku A0 na holu przy portierni 

będzie wystawiona urna (także adresując kopertę na KKW – z dopiskiem OKRĘG nr 2).  

4. Osoba kandydująca w wyborach w kopercie nr 2 umieszcza także oryginały zgody na 

kandydowanie, oświadczenia kandydata oraz oświadczenia lustracyjnego lub informacji 

lustracyjnej (druki są dostępne pod adresem: https://ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-

przyrodniczych/kolegium/wybory/pliki-do-pobrania) 

5. Pod uwagę będą brane tylko te głosy, które dotrą do KKW w terminie do 28 maja 2020 r. 

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

odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, w dniu  29 maja 2020 r.   

7. KKW 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 ze zgodami  

i oświadczeniami dołączane do dokumentacji wyborczej.  

8. Koperty nr 1 są komisyjnie otwierane, a KKW dokona przeliczenia głosów oraz sporządzi 

protokół z głosowania, według wzoru dla komisji skrutacyjnej.  

9. Senatorem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych 

głosów. 


