UCHWAŁA ZOSTAŁA ANULOWANA
UCHWAŁA NR 12
KOMISJI WYBORCZEJ
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących
podstawowych zasad przebiegu wyborów w Uniwersytecie Rzeszowskim
Na podstawie §54 pkt 1 lit. i Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (tekst jednolity: załącznik
do uchwały Senatu UR z dnia 26 stycznia 2012 r. nr 350/01/2012) oraz §16 pkt 5 Regulaminu
wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego(załącznik do uchwały nr 351/01/2012 Senatu UR z
26 stycznia 2012r.) Komisja Wyborcza Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:
§1
Głosowanie na wszystkich zebraniach wyborczych przeprowadzanych w
Uniwersytecie Rzeszowskim odbywać się może wyłącznie osobiście, to znaczy że osoby
mające czynne prawo wyborcze mogą je realizować tylko jeśli są obecne na zebraniu w
trakcie przeprowadzania głosowania (a uprzednio przybyły na zebranie wyborcze przed
rozpoczęciem zarządzonego głosowania) i oddają swój głos na karcie do głosowania
przygotowanej przez właściwą komisję wyborczą otrzymanej podczas tego zebrania od
komisji wyborczej.
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr.
164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Regulaminu
Wyborczego UR nie przewidują innego sposobu głosowania. W szczególności nie jest
dopuszczalne głosowanie przez pełnomocnika, tj. w wyniku udzielenia pełnomocnictwa innej
osobie mającej czynne prawo wyborcze, a biorącej udział w głosowaniu na zebraniu
wyborczym, ani nie jest dopuszczalne głosowanie poprzez złożenie u przewodniczącego lub
innego członka właściwej komisji wyborczej w zaklejonej i opieczętowanej kopercie
oddanego głosu przed zebraniem wyborczym. Nie jest też dopuszczalne nadsyłanie
korespondencji do komisji, w której wyborca oddaje swój głos w wyborach.
Należy podkreślić, iż przewodniczący oraz pozostali członkowie komisji wyborczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego nie mają kompetencji, aby przyjmować bezpośrednio od
wyborców pełnomocnictwa czy głosy oddane poza zebraniem wyborczym niezależnie od tego
w jakich oddano je warunkach i czy są zabezpieczone czy też nie. W przypadku, gdy do
komisji trafiły już przed zebraniem wyborczym głosy oddane poza zebraniem należy dokonać
ich komisyjnego zniszczenia, z którego sporządza się protokół będący integralną częścią
dokumentacji wyborczej gromadzonej przez komisję wyborczą.
Głos na zebraniu wyborczym w UR może być oddany wyłącznie na kartach
wyborczych, przygotowanych przez właściwą komisję wyborczą i opatrzonych pieczęcią UR
(§10 pkt 3 Regulaminu Wyborczego UR). Zatem oddanie głosu na innej karcie, w
szczególności przygotowanej przez samego wyborcę przed i poza zebraniem wyborczym jest
niedopuszczalne.
Komisje wyborcze powinny zadbać o wydawanie pojedynczo kart wyborcom, tzn.
jedna karta do głosowania dla jednej uprawnionej osoby mającej czynne prawo wyborcze.
Ilość wydanych kart wyborczych powinna być przez komisję odnotowana na imiennej liście
wyborców. Nieprawidłowe jest wydawanie przez komisję większej ilości kart wyborczych
jednemu wyborcy na zasadzie „podaj dalej”.

§2
W przypadku kandydowania na dane stanowisko tylko jednej osoby karta do
głosowania powinna wyglądać według następującego wzoru: z jednej strony powinna być
opieczętowana pieczęcią wydziałowej komisji wyborczej, a z drugiej strony powinno być
umieszczone nazwisko kandydata. W szczególności nie umieszcza się na tej karcie pod
nazwiskiem kandydata opcji głosu: „tak”, „nie”, „wstrzymuje się”, ponieważ regulamin
wyborczy UR nie przewiduje takiego sposobu głosownia. Dopuszczalne jest głosowanie
przez skreślenie nazwiska kandydata. W przypadku kandydowania jednej osoby głos będzie
ważny, gdy nazwisko kandydata pozostanie nieskreślone albo gdy zostanie przekreślone linią
podłużną całe nazwisko kandydata. Głos będzie nieważny w razie dopisywania przez
wyborcę na karcie innych nazwisk bądź innego zaznaczenia nazwiska kandydata np. poprzez
zakreślanie nazwiska lub stawianie obok nazwiska znaku „X”.

§3
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady tajności głosowania, co wiąże się z
zapewnieniem odpowiednich warunków do głosowania, aby każdy wyborca miał swobodę
podjęcia decyzji oraz aby z powodu decyzji wyborczej nie spotkały go negatywne
konsekwencje.

§4
Zgodnie z §5 pkt 4 Regulaminu wyborczego UR wydziałowa komisja wyborcza
przygotowuje dokumentację wyborczą, która jest przekazywana wyłącznie do KW UR.
Dodatkowo §16 pkt 3 Regulaminu wyborczego UR stanowi, że dokumentacje wyborczą
zabezpiecza właściwa komisja wyborcza. Ani przepisy Statutu UR, ani Regulaminu
wyborczego UR nie przewidują udostępniania przez żadną komisję wyborczą dokumentacji
wyborczej innym osobom nieuprawnionym. Jawne i dostępne dla ogółu społeczności
akademickiej są jedynie uchwały komisji wyborczej.

§5
Uchwał wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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