Uchwała nr 96/2015
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia czynności Uczelnianej Komisji Wyborczej określonych w § 54
ust. 6 pkt. 1-3 Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Na podstawie § 54 Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia
25 czerwca 2015 r. Senat Politechniki Rzeszowskiej zatwierdza załączone do niniejszej
Uchwały:
 harmonogram wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kadencję 2016-2020,
 regulamin i tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych
w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kadencję 2016-2020.

Rektor

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 96 /2015
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Harmonogram wyborów
organów jednoosobowych i kolegialnych
w Politechnice Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza
na kadencję 2016-2020

Lp. Przebieg wyborów

Termin

1.

Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów i Wydziałowych Kolegiów Elektorów

2.

Zgłaszanie kandydatów na Rektora

3.

Ogłoszenie listy zgłoszonych kandydatów na Rektora

25 lutego 2016 r.

4.

Ogłoszenie listy osób kandydujących na Rektora

2 marca 2016 r.

5.

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów celem wyboru Przewodniczącego, z-cy Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej

3 marca 2016 r.

6.

Spotkania z kandydatami na Rektora

7.

Wybór Rektora

8.

Ogłoszenie listy kandydatów na Prorektorów

9.

Spotkania z kandydatami na Prorektorów

10.

Wybór Prorektorów

14 kwietnia 2016 r.

11.

Wybory Dziekanów

do 6 maja 2016 r.

12.

Wybory Prodziekanów

do 24 maja 2016 r.

13.

Wybory członków Senatu i Rad Wydziałów

do 15 lutego 2016 r.
15 – 24 lutego 2016 r.

do 15 marca 2016 r.
16 marca 2016 r.
do 31 marca 2016 r.
do 13 kwietnia 2016 r.

do 16 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 96/2015
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Regulamin i tryb przeprowadzania wyborów
organów jednoosobowych i kolegialnych
w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
na kadencję 2016-2020
§ 1.
1. Podstawa prawna trybu przeprowadzania wyborów:
1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
2) Statut Politechniki Rzeszowskiej uchwalony w dniu 25 czerwca 2015 r. przez Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
2. W tekście niniejszego Regulaminu zastosowano następujące skróty:
Uczelnia

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

Senat

 Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,

Rektor

– JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,

Rada Wydziału

 Rada właściwego wydziału Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,

Ustawa

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),

Statut

– Statut Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 25 czerwca 2015 r.

§ 2.
Komisje wyborcze
1. Wybory organizują komisje wyborcze, których tryb powołania i zasady działania są określone w rozdziale V. Statutu.
2. W grupie pracowników administracji i obsługi oraz pracowników naukowo-technicznych
i inżynieryjno-technicznych wybory przeprowadzane są dwustopniowo. W pierwszym etapie wybory organizowane są: a) w grupie pracowników naukowo-technicznych
i inżynieryjno-technicznych przez wydziałowe komisje wyborcze, b) w grupie pracowników administracji i obsługi przez komisje powołane przez uczelnianą komisję wyborczą
(§ 54 ust. 6 pkt 2 Statutu). Etap drugi przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: jeden przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej i po jednym przedstawicielu Okręgowych Komisji Wyborczych.
3. Rektor i Dziekani określają miejsca pracy odpowiednich komisji wyborczych oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną wyborów.
4. Komisje wyborcze przedstawiają odpowiednio Senatowi i Radom Wydziałów szczegółowy harmonogram wyborów.
5. Przewodniczący Wydziałowych Komisji Wyborczych, przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów i przewodniczący Wydziałowych Kolegiów Elektorów są zobowiązani

do niezwłocznego złożenia pełnej dokumentacji dotyczącej kolejnych procedur wyborczych do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
6. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej jest zobowiązany do zgromadzenia pełnej dokumentacji wyborczej i ogłoszenia kolejnych wyników wyborów na stronie internetowej Uczelni, a po zakończeniu procedur wyborczych do jej przekazania do Sekretariatu
Rektora.
7. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Rektora
i niezwłocznie zawiadamia o wyborze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (art. 72
ust. 6 Ustawy).
8. Z Uczelnianą Komisją Wyborczą współpracują wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni,
a w szczególności Rektor, Kanclerz, Dział Spraw Osobowych i radca prawny. Miejsce
pracy komisji wyborczej powinno być jednoznacznie ustalone z Rektorem (Dziekanem).
Obsługę techniczną i sekretarską zapewniają osoby wyznaczone przez Rektora (Dziekana).
§ 3.
Okręgi wyborcze
1. Powołuje się następujące okręgi wyborcze:
1) okręgami wyborczymi nauczycieli akademickich są wydziały;
2) okręg wyborczy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych:
a) Studium Języków Obcych,
b) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
c) Biblioteka,
d) Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny”,
e) Centralny Klub Studentów Politechniki Rzeszowskiej „Plus”,
f) Centrum Transferu Technologii;
3) okręg wyborczy jednostek pozawydziałowych:
a) Ośrodek Kształcenia Lotniczego,
b) Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej,
c) Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową;
4) okręg wyborczy administracji centralnej wraz z Oficyną Wydawniczą;
5) okręg wyborczy obsługi ogólnej z wyłączeniem Osiedla Studenckiego;
6) okręg wyborczy administracji i obsługi Osiedla Studenckiego;
7) okręgami wyborczymi pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjnotechnicznych są: WBIŚiA, WBMiL, WCh, WEiI, WZ, WMiFS oraz okręg wyborczy
jednostek międzywydziałowych; administrację wydziałową dołącza się do pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych danego wydziału, pracowników inżynieryjno-technicznych z administracji centralnej i Osiedla Studenckiego dołącza się do odpowiedniej grupy pracowników administracji;
8) okręgami wyborczymi studentów są wydziały;
9) doktoranci Politechniki Rzeszowskiej tworzą oddzielny, wspólny okręg wyborczy.
§ 4.
Kolegia elektorów
1. Zadaniem Uczelnianego Kolegium Elektorów jest wybór Rektora i Prorektorów, zadaniem
Wydziałowego Kolegium Elektorów jest wybór Dziekana i Prodziekanów.
2. Zadania kolegiów elektorów oraz ich skład i sposób wyłaniania jest określony w § 53, § 56
i § 57 Statutu.

3. W grupie pracowników administracji i obsługi oraz pracowników naukowo-technicznych
i inżynieryjno-technicznych wybory są przeprowadzane dwustopniowo:
1) w I etapie w poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się przedstawicieli pracowników, po jednym przedstawicielu na każdych rozpoczętych 10 zatrudnionych
przypadających na dany okręg wyborczy, tzn: WBIŚiA – 5, WBMiL – 9, WCh – 4,
WEiI – 4, WZ – 3, WMiFS – 2, jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane – 8,
jednostki pozawydziałowe z OKL – 7, administracja centralna – 21, obsługa z wyłączeniem Osiedla Studenckiego – 20, administracja i obsługa Osiedla Studenckiego – 8;
2) w II etapie wybrani przedstawiciele wybierają spośród siebie członków Uczelnianego
Kolegium Elektorów w liczbie określonej w tab. 1 Regulaminu.
4. Ustala się liczbę Uczelnianego Kolegium Elektorów na 100 osób.
5. Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów jest określony w § 53 ust. 3 Statutu. Na tej podstawie Uczelniana Komisja Wyborcza ustala liczbę miejsc mandatowych
w poszczególnych jednostkach i grupach pracowniczych, proporcjonalnie do liczby osób
zatrudnionych na dzień 30 listopada roku poprzedzającego wybory (tab. 1 Regulaminu).
6. Liczbę członków Wydziałowego Kolegium Elektorów ustala Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie z § 53 ust. 6 Statutu.
7. Członków Wydziałowego Kolegium Elektorów wybierają pracownicy wydziału według
następujących zasad:
1) elektorów spośród nauczycieli akademickich wybierają wszyscy nauczyciele akademiccy wydziału, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
2) pozostali pracownicy wydziału zatrudnieni w Uczelni wybierają elektorów spośród siebie.
Tabela 1. Liczba miejsc mandatowych w Uczelnianym Kolegium Elektorów
Jednostka
organizacyjna

Profesorowie
oraz osoby ze
stopniem
dr hab.

Pozostali
nauczyciele
akademiccy

Studenci

WBIŚiA
WBMiL
WCh
WEiI
WZ
WMiFS
Jednostki
ogólnouczelniane
i międzywydziałowe
Jednostki
pozawydziałowe
Administracja
i obsługa
RAZEM

8
16
8
8
6
5

4
6
2
4
5
2

3
5
1
3
6
1
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51

25

19

Doktoranci

Pracownicy
niebędący
nauczycielami
akademickimi

1

4

1

4

§ 5.
Prawa wyborcze
1. Podstawowe miejsce pracy oznacza Uczelnię, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrud-

nienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy
może być tylko jedno (art. 2 ust. 1 pkt 33 Ustawy).
2. W Politechnice Rzeszowskiej Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani są powoływani
w drodze wyborów (art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 76 ust. 1 Ustawy oraz § 44 i § 49 Statutu).
3. Czynne prawo wyborcze (art. 71 ust. 1 pkt 2 Ustawy) przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.
4. Bierne prawo wyborcze (art. 71 ust. 1 pkt 3 Ustawy) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli
sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora –
siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.
5. W przypadku kandydowania do jednoosobowych organów Uczelni należy posiadać bierne
prawo wyborcze na dzień objęcia kadencji, tzn. 1 września 2016 r.
6. W przypadku kandydowania do Senatu i Rady Wydziału należy posiadać bierne prawo
wyborcze na dzień rozpoczęcia kadencji, tzn. 1 września 2016 r.
7. W przypadku kandydowania do kolegiów elektorów Uczelni / wydziałów należy posiadać
bierne prawo wyborcze na dzień wyborów.
8. Zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Rektor jest powoływany w drodze wyborów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
9. Zgodnie z § 44 ust. 12 Statutu Prorektor jest wybierany spośród nauczycieli akademickich
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
10. Na funkcje Dziekana i Prodziekanów mogą kandydować osoby spełniające kryteria określone w § 49 ust. 5, 6 i 7 Statutu.
§ 6.
Zgłaszanie kandydatów
1. Prawo zgłaszania kandydatów na Rektora (Dziekana) do odpowiedniej komisji wyborczej
mają wszyscy pracownicy Uczelni (wydziału) – nauczyciele akademiccy zatrudnieni
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, studenci i doktoranci Uczelni (wydziału). Osoba zgłaszająca jest zobowiązana
do okazania dokumentu (ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość, w przypadku studentów / doktorantów dokumentem tym jest ważna legitymacja studencka / doktoranta.
2. Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje Wyborcze ustalają czas, miejsce
oraz formę zgłaszania kandydatów.
3. Zgłaszanie kandydatów odbywa się w formie pisemnej do nieprzeźroczystych, opieczętowanych urn. Miejsce wyłożenia urn (minimum 3 dni robocze) i czas otwarcia określa właściwa komisja wyborcza i podaje do publicznej wiadomości. Urnę zawierającą nazwiska
zgłoszonych kandydatów otwiera właściwa komisja wyborcza tylko jeden raz. Po otwarciu urny właściwa komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości nazwiska zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej.
4. Uczelniana / Wydziałowa Komisja Wyborcza unieważnia kandydatury osób zgłoszonych
a nieposiadających biernego prawa wyborczego.
5. Podanie informacji dotyczących wyborów do publicznej wiadomości wymaga, co najmniej
ogłoszenia jej w obiektach Uczelni / Wydziału oraz na stronie internetowej Uczel-

6.

7.

8.

9.

ni / Wydziału. Dziekani wydziałów lub administratorzy budynków zobowiązani są do wyznaczenia miejsca, w którym będą umieszczane wszystkie informacje związane
z wyborami.
W ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia listy zgłoszonych kandydatów, kandydaci na stanowiska organów jednoosobowych Uczelni są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody
na kandydowanie i przekazanie jej osobiście do właściwej komisji wyborczej. Po uzyskaniu pisemnej zgody kandydatów oraz wypełnieniu przez nich obowiązków wynikających
z ust. 7 właściwa komisja wyborcza podaje listę kandydatów do publicznej wiadomości.
Jeżeli kandydat nie wywiąże się z wymienionych obowiązków jego kandydatura staje się
nieważna.
Osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie do objęcia funkcji Rektora, Prorektora,
Dziekana i Prodziekana są zobowiązane wypełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425,
z późn. zmianami):
1) obowiązek złożenia oświadczenia mają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
2) oświadczenie lustracyjne składa się, za potwierdzeniem, w zaklejonej kopercie w Dziale
Spraw Osobowych Uczelni z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie. W przypadku
niedostarczenia oświadczenia następuje skreślenie danej osoby z listy kandydatów;
3) osoby, które z racji pełnienia funkcji Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana składały wcześniej oświadczenia lustracyjne zobowiązane są do przedłożenia, za potwierdzeniem, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
4) oświadczenia osób, które nie zostały wybrane na stanowiska Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana są im zwracane za potwierdzeniem.
Wybory Rektora i Dziekana odbywają się nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i wypełnili obowiązki zawarte w ust. 7.
Czas ten jest przeznaczony na prowadzenie kampanii wyborczej przez kandydatów. Dopuszcza się organizowanie indywidualnych kampanii wyborczych.
Po ogłoszeniu listy kandydatów odpowiednie komisje wyborcze organizują zebrania kolegiów elektorów, w czasie których zostaje wybrany przewodniczący, jego zastępca
i sekretarz oraz trzyosobowa komisja skrutacyjna. W zebraniu uczestniczą tylko członkowie kolegium elektorów, członkowie właściwych komisji wyborczych oraz osoby potrzebne do obsługi technicznej wyborów. Do ważności wyboru jest wymagana obecność nie
mniej niż połowy uprawnionych do głosowania. Zgłaszanie kandydatów i ich wybór odbywa się w odrębnych głosowaniach w następującej kolejności: na przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Niedokonanie wyboru przewodniczącego uniemożliwia przeprowadzenie pozostałych wyborów. Głosowanie jest tajne. Wybrany zostaje
ten kandydat, który uzyska ponad połowę spośród oddanych głosów ważnych. Od tego
momentu wybory prowadzi przewodniczący kolegium elektorów, który korzysta z miejsca
pracy i obsługi wyznaczonej do działalności komisji wyborczej. Przewodniczący kolegium
elektorów jest zobowiązany do zorganizowania co najmniej jednego spotkania kolegium
elektorów i wyborców z kandydatami. Pytania do kandydatów można zgłaszać bezpośrednio lub do urn. Miejsce i czas udostępnienia urn muszą być podane do publicznej wiadomości w sposób, o którym mowa w § 6 ust.5 Regulaminu.
§ 7.

1. Dopuszcza się przeprowadzenie wyboru jednoosobowych organów Uczelni, jeżeli spośród
zgłoszonych uprzednio kandydatów pozostała tylko jedna osoba.
2. Prorektorów i Prodziekanów wybierają odpowiednie kolegia elektorów spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez Rektora elekta i Dziekana elekta.

3. Kandydaci na stanowiska do jednoosobowych organów Uczelni swoją decyzję
o kandydowaniu mogą odwołać w formie pisemnej na ręce przewodniczącego właściwego
kolegium elektorskiego najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory do godz. 1500.
§ 8.
Karty do głosowania
1. Karty do głosowania zawierają: datę wyborów, kolejny numer głosowania, liczbę miejsc
mandatowych, nazwiska kandydatów wypisane w kolejności alfabetycznej. Obok nazwiska
kandydata zamieszcza się pole wyróżnione prostokątną ramką. Oddanie głosu na kandydata wymaga postawienia znaku „X” w tym polu.
2. Wzór kart do głosowania w przypadku jednego lub wielu kandydatów stanowi załącznik
do niniejszego Regulaminu.
§ 9.
Przebieg głosowania
1. Przed rozpoczęciem głosowania przewodniczący kolegium elektorów informuje członków
kolegium elektorów o trybie wyborów jednoosobowych organów Uczelni.
2. Tryb wyborów jednoosobowych organów Uczelni ustala się następująco:
1) podczas zebrania wyborczego może się odbywać tylko przedstawienie listy kandydatów;
2) głosowanie jest tajne;
3) głos oddaje się osobiście według listy obecności;
4) karty do głosowania, zgodne ze wzorem omówionym w § 8 niniejszego Regulaminu,
muszą być zaopatrzone w okrągłą pieczęć Uczelni.
3. Głos uważa się za ważny, gdy:
1) w przypadku głosowania na wielu kandydatów – postawiono znak „X” na karcie do
głosowania w polach przy nazwiskach kandydatów w liczbie nie większej niż liczba
mandatów lub nie zaznaczono żadnego pola;
2) w przypadku głosowania na jednego kandydata – postawiono znak „X” na karcie do
głosowania w dokładnie jednym polu przy nazwisku kandydata.
4. Głos uważa się za nieważny, gdy:
1) jest oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych;
2) nie pozwala w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy (np. podarta karta, niewyraźne skreślenia);
3) zawiera nazwiska osób niewystępujących na liście wyborczej lub inne dopisane uwagi.
5. Głosowanie uznaje się za nieważne, gdy:
1) udział w głosowaniu brały osoby nieuprawnione;
2) liczba oddanych głosów jest większa niż liczba osób, które pobrały karty do głosowania;
3) liczba głosów ważnych jest mniejsza od liczby głosów nieważnych;
4) złamano zasadę tajności głosowania.
6. Wybór następuje, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów przy
udziale co najmniej 2/3 członków kolegium elektorów.
7. W wyborach spośród kilku kandydatów, jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat
nie uzyskał większości głosów, do dalszych wyborów przechodzi dwóch kandydatów
z największą liczbą głosów. Jeżeli kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, za-

rządza się dodatkowe głosowanie w celu wyłonienia spośród nich jednego kandydata. Wyłaniany jest on zwykłą większością głosów. Jeżeli więcej niż dwóch kandydatów uzyska
równą liczbę głosów, większą od pozostałych, wówczas przechodzą oni do dalszej tury
głosowania.
8. Dopuszcza się przeprowadzenie co najwyżej dwóch głosowań prowadzących do wyboru
Rektora / Prorektorów (Dziekana / Prodziekanów). Jeżeli w wyniku pierwszego posiedzenia kolegium elektorów nie dokona wyboru, to w terminie do 3 dni roboczych zostanie
zwołane drugie zebranie, na którym dokona się wyboru spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
9. Jeżeli w wyniku drugiego posiedzenia kolegium elektorów nie dokona wyboru, to procedura wyborcza, w odniesieniu do nowo zgłoszonych kandydatów, zostanie powtórzona według podanych zasad od etapu zgłaszania kandydatów, zgodnie z nowo opracowanym
i zatwierdzonym przez Senat (w przypadku wyborów Rektora / Prorektorów) lub Radę
Wydziału (w przypadku wyborów Dziekana / Prodziekanów) harmonogramem.
§ 10.
1. W celu przeprowadzenia wyborów kolegia elektorskie powołują komisje skrutacyjne, które
mają za zadanie:
1) sprawdzić na podstawie listy obecności, czy na zebraniu jest co najmniej 2/3 członków
kolegium elektorów;
2) przygotować karty do głosowania;
3) zebrać głosy do urn wyborczych;
4) obliczyć głosy i podać do wiadomości wyniki głosowania;
5) sporządzić protokół z wyborów i zabezpieczyć karty po głosowaniu.
2. Liczenie głosów przez komisję skrutacyjną odbywa się w pomieszczeniu, w którym są
przeprowadzane wybory.
§ 11.
Po wyborze Rektora / Prorektorów (Dziekana / Prodziekanów) przewodniczący odpowiedniego kolegium elektorów jest zobowiązany do:
1) podania do publicznej wiadomości wyników wyborów Rektora (Dziekana);
2) podania do publicznej wiadomości zgłoszonych przez Rektora (Dziekana) elekta kandydatur na Prorektorów (Prodziekanów);
3) zorganizowania co najmniej jednego spotkania z kandydatami na Prorektorów (Prodziekanów), uzyskania od przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegiach elektorów akceptacji dla kandydatów na Prorektora (Prodziekana) właściwego ds. Studenckich (art. 75 ust. 3 i art. 76 ust. 5 Ustawy);
4) przeprowadzenia zebrania celem wyboru Prorektorów (Prodziekanów);
5) podania do publicznej wiadomości wyniku wyborów Prorektorów (Prodziekanów);
6) dostarczenia do Uczelnianej (Wydziałowej) Komisji Wyborczej protokołów
z przeprowadzonych wyborów;
7) przygotowania, wspólnie z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej, aktów
nominacyjnych Rektora elekta i Prorektorów elektów;
8) przygotowania wspólnie z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej
i przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej, aktów nominacyjnych Dziekana
elekta i Prodziekanów elektów.

§ 12.
Senat
1. Skład Senatu jest określony w Statucie (§ 35 ust. 2). Na tej podstawie Uczelniana Komisja
Wyborcza ustala liczbę miejsc mandatowych, proporcjonalnie do stanu zatrudnienia pracowników posiadających czynne prawo wyborcze na dzień 30 listopada 2015 r.
w poszczególnych jednostkach i grupach pracowniczych (tab. 2 Regulaminu).
2. Liczbę miejsc wybieralnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni należy pomniejszyć o liczbę osób automatycznie wchodzących w skład Senatu na podstawie
§ 35 ust. 2 Statutu, tzn. Rektora, Prorektorów, Dziekanów.
Tabela 2. Skład Senatu
Jednostka
organizacyjna

Profesorowie
oraz osoby ze
stopniem
dr hab.

Pozostali
nauczyciele
akademiccy

Studenci

WBIŚiA
WBMiL
WCh
WEiI
WZ
WMiFS
Jednostki
ogólnouczelniane
i międzywydziałowe
Jednostki
pozawydziałowe
Administracja
i obsługa
RAZEM

4
9
4
4
3
3

2
2
1
1
2
1

1
2
1
1
3
1



1















27

10

9

Doktoranci

Pracownicy
niebędący
nauczycielami
akademickimi

1

3

1

3

§ 13.
Wybory do Senatu i Rad Wydziałów
1. Wybory członków Senatu są prowadzone przez Wydziałowe Komisje Wyborcze zgodnie
z § 56 Statutu.
2. W Uczelni ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po
sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem
funkcji organu jednoosobowego uczelni (Rektor, Prorektor, Dziekan) (art. 77 ust. 2a Ustawy). Niepełnej kadencji nie wlicza się do ustawowego ograniczenia okresu pełnienia tej
samej funkcji.
3. Wybory członków Rady Wydziału są prowadzone przez Wydziałową Komisję Wyborczą
zgodnie z § 57 Statutu.
4. Wybory w grupie pracowników administracji i obsługi oraz pracowników naukowotechnicznych i inżynieryjno-technicznych są prowadzone na zasadach podanych w § 4
ust. 3 niniejszego Regulaminu.
5. Zaleca się jednoczesne przeprowadzenie wyborów do kolegiów elektorskich, Rad Wydziałów i Senatu.

6. Kandydaci na członków organów kolegialnych są zobowiązani do wyrażenia zgody na
kandydowanie podczas zebrania wyborczego. W przypadku ich uzasadnionej nieobecności
(choroba, wyjazd służbowy) jest wymagane pisemne wyrażenie zgody na kandydowanie,
złożone przez osobę zgłaszającą kandydaturę na zebraniu wyborczym na ręce przewodniczącego komisji wyborczej.
§ 14.
1. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podają do wiadomości odpowiednie komisje
wyborcze w terminie i formie umożliwiającej wyborcom wzięcie udziału w wyborach.
2. Protesty dotyczące wyborów wnosi się do Wydziałowych Komisji Wyborczych lub Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
wyborów. Protest w danym okręgu wyborczym może wnieść tylko osoba mająca czynne
prawo wyborcze w tym okręgu. Protest zgłasza się w formie pisemnej, oprócz sformułowanych zarzutów powinien on wskazywać dowody, na których te zarzuty się opierają.
W przypadku uwzględnienia protestu komisja może unieważnić wybory całkowicie lub
częściowo i ogłosić ponowne postępowanie wyborcze. Od decyzji Wydziałowej Komisji
Wyborczej można się odwołać do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 3 dni roboczych. Wydziałowa Komisja Wyborcza nie może orzekać w sprawach dotyczących jej
działania. Decyzja Uczelnianej Komisji Wyborczej jest ostateczna.
3. W posiedzeniach Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów uczestniczą wyłącznie członkowie kolegium, kandydaci do objęcia funkcji organu jednoosobowego, członkowie odpowiednich komisji wyborczych oraz, po uzgodnieniu z przewodniczącym kolegium elektorów, osoby potrzebne do obsługi technicznej. Pracownicy Uczelni uczestniczący w posiedzeniach kolegiów wchodzą na salę po okazaniu dowodu tożsamości, studenci
i doktoranci po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej / doktoranta, zgodnie z listą przygotowaną przez odpowiednią komisję wyborczą. Przebieg posiedzeń kolegium elektorów
jest protokołowany. Protokoły podpisują: przewodniczący kolegium elektorów, jego zastępca i sekretarz, członkowie komisji skrutacyjnej i obecni na zebraniu członkowie komisji wyborczej.
4. Kandydaci do jednoosobowych organów uczelni nie mogą przewodniczyć odpowiednim
kolegiom elektorów.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych w Ustawie, Statucie i niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu i trybu przeprowadzania wyborów
organów jednoosobowych i kolegialnych
w Politechnice Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza
na kadencję 2016-2020

Wzór karty do głosowania – wielu kandydatów*
Wybory: ...........................................................
Data wyborów: ................................................
Głosowanie nr: ................................................
Liczba miejsc mandatowych: ..........................
Nazwisko i imię:
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………








*) aby głos był ważny należy postawić znak „X” na karcie do głosowania w polach przy nazwiskach kandydatów w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych lub nie zaznaczać żadnego pola.

Wzór karty do głosowania – jeden kandydat*
Wybory: ...........................................................
Data wyborów: ................................................
Głosowanie nr: ................................................
Nazwisko i imię
 …………………………
*)

tak

nie

wstrzymuję się







aby głos był ważny należy postawić „X” w jednym z pól przy nazwisku kandydata.

