
Załącznik do uchwały nr 3/2020 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 

 

 

Regulamin wyborów  

na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

na kadencję 2020-2024 

 

 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Uczelnia – Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. 

2. Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

z 2018 poz. 1668 z późn. zm.). 

3. Statut – Statut Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca 

2019 r. 

4. Senat – Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

5. Dokument identyfikacyjny – dowód osobisty, paszport lub kartę pracownika.  

 

§ 2 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi wspólnoty Uczelni. 

2. Przynależność do grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profe-

sora oraz profesora uczelni, a także przynależność do grupy pozostałych nauczycieli aka-

demickich wybierających członków Kolegium Elektorów i Senatu określa się według stanu 

na dzień 22 stycznia 2020 r. 

3. Rektor wyznacza miejsce pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz jednostki organiza-

cyjne administracji Uczelni i pracowników zapewniających obsługę techniczną i administra-

cyjną wyborów. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza opracowuje szczegółowy terminarz czynności wyborczych. 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości czas i miejsce przeprowa-

dzenia wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych co najmniej 3 dni robocze przed 

danym zebraniem wyborczym. 

6. Podanie informacji dotyczących wyborów do publicznej wiadomości wymaga co najmniej 

ogłoszenia jej w obiektach Uczelni, w tym na poszczególnych wydziałach, jednostkach mię-

dzywydziałowych oraz na stronie internetowej Uczelni a także danego wydziału oraz jed-
nostki. 

7. Miejsca na wydziałach, w których będą umieszczane informacje dotyczące wyborów wy-

znaczają dziekani wydziałów w porozumieniu z administratorami budynków. 

8. Wybory członków Kolegium Elektorów i Senatu przeprowadzają komisje wyborcze, o któ-

rych mowa w § 42 ust. 3 Statutu powołane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Komisje 

wybierają przewodniczącego. 

9. W wyborach jako obserwatorzy mogą uczestniczyć: przewodniczący Uczelnianej Komisji 
Wyborczej, jego zastępca lub sekretarz.  

10. Pracownicy Uczelni uczestniczący w zebraniach wyborczych w celu wyboru członków Ko-

legium Elektorów i Senatu wchodzą na salę po okazaniu dokumentu identyfikacyjnego. Je-



żeli pracownik nie został ujęty na liście osób uprawnionych do głosowania, komisja wybor-

cza dopisuje go do listy po potwierdzeniu tożsamości danego pracownika przez dziekana 
wydziału albo kierownika jednostki międzywydziałowej. 

11. Uczelniana Komisja Wyborcza zapewnia ażeby w sali, w której odbywają się wybory wy-

znaczone zostało miejsce zapewniające tajność głosowania i umożliwiające wypełnienie 
karty w sposób niewidoczny dla innych osób. 

12. Przed rozpoczęciem danego głosowania komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, 

po czym zamyka urnę i opieczętowuje ją pieczęcią Uczelnianej Komisji Wyborczej. Urny 

są przezroczyste. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno 

otwierać.        

13. Komisja wyborcza podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wy-
niki wyborów w danym okręgu wyborczym.  

14. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym przewodniczący 

danej komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu Uczelnianej Komisji 

Wyborczej w trybie przez niego ustalonym. Uczelniana Komisja Wyborcza dokonuje spraw-

dzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów w okręgach wyborczych. 

15. Przewodniczący komisji wyborczych, o których mowa w ust. 8 oraz przewodniczący Ko-

legium Elektorów są zobowiązani do niezwłocznego złożenia pełnej dokumentacji dotyczą-

cej kolejnych procedur wyborczych przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

16. Uczelniana Komisja Wyborcza jest zobowiązana 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. 

 

Okręgi wyborcze 

§ 3 
1. Powołuje się następujące okręgi wyborcze: 

1) wydziały, w tym filię utworzoną w formie wydziału w Stalowej Woli - jako okręgi wy-

borcze nauczycieli akademickich; 

2) jednostki międzywydziałowe - jako okręgi wyborcze nauczycieli akademickich; 

3) okręg wyborczy jednostek ogólnouczelnianych, w skład którego wchodzą: 

a) Biblioteka, 

b) Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny”, 

c) Centralny Klub Studentów Politechniki Rzeszowskiej „Plus”, 
d) Centrum Transferu Technologii; 

4) okręg wyborczy jednostek pozawydziałowych, w skład którego wchodzą:  

a) Ośrodek Kształcenia Lotniczego, 

b) Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej, 
c) Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową; 

5) okręg wyborczy administracji centralnej wraz z Oficyną Wydawniczą; 

6) okręg wyborczy obsługi ogólnej z wyłączeniem Osiedla Studenckiego; 

7) okręg wyborczy administracji i obsługi Osiedla Studenckiego; 

8) okręgi wyborcze pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych – po-

szczególne wydziały: WBIŚiA, WBMiL, WCh, WEiI, WZ, WMiFS oraz filia utworzona 
w formie wydziału w Stalowej Woli;  

9) okręg wyborczy jednostek międzywydziałowych, który tworzą pracownicy naukowo-

techniczni i inżynieryjno-techniczni oraz administracja z tych jednostek;  

10) okręg wyborczy Samorządu Studenckiego PRz.  

11) okręg wyborczy doktorantów PRz.  



2. Administrację wydziałową dołącza się do pracowników naukowo-technicznych i inżynie-

ryjno-technicznych danego wydziału a administrację filii utworzonej w formie wydziału w 

Stalowej Woli do pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych tej fi-

lii. 

 

 

Rozdzielanie mandatów w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu 

§ 4 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala liczbę elektorów wybieranych w poszczególnych 

okręgach wyborczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. Ustalenia liczby przedstawicieli 

z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora 

uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich w poszczególnych okręgach wy-
borczych, dokonuje się z zastosowaniem następującego wzoru:  

 

𝐿𝑤 =
𝑁𝑤

𝑁𝑢
∙ 𝐿𝑚 , 

gdzie:  

Lw – liczba mandatów przysługująca danej grupie w danym okręgu wyborczym,  

Lm – liczba mandatów przysługująca danej grupie na Uczelni zgodnie ze Statutem PRz, 

Nw – liczba pracowników w danej grupie w okręgu wyborczym, 

Nu – liczba pracowników w danej grupie na Uczelni. 

Ustalenie liczby przedstawicieli danej grupy z każdego okręgu wyborczego następuje po zao-

krągleniu do pełnego mandatu, przy uwzględnieniu § 44 ust. 3 Statutu PRz. W przypadku nie-

doboru lub nadmiaru mandatów wyliczonych w ten sposób, mandaty dodaje się lub odejmuje 

od liczby  mandatów w okręgach, które mają wyniki powstałe z wyliczeń proporcjonalnych (po 
zaokrągleniu do dwóch cyfr po przecinku) odpowiednio największe lub najmniejsze.  

2. Osoby będące jednocześnie doktorantami i pracownikami Uczelni głosują w okręgu dokto-

rantów. Pod pojęciem doktoranta rozumie się uczestnika Szkoły doktorskiej na PRz lub stu-
diów doktoranckich.  

3. W przypadku gdy pracownik: 

1) jest zatrudniony na części etatu w różnych grupach pracowniczych lub w różnych wy-

działach lub jednostkach międzywydziałowych - głosuje w grupie lub jednostce, w której 

ma większą część etatu.  

2) jest zatrudniony w różnych grupach pracowniczych, na części etatów które są równe - 

głosuje w grupie nauczycieli akademickich.  

3) jest zatrudniony w równych częściach etatu jako nauczyciel w różnych jednostkach, o 

których mowa § 3 Regulaminu głosuje w jednostce, która ma mniejszą liczbę osób 

uprawnionych do głosowania w danej grupie,  
4) jest jednocześnie studentem głosuje jako student.  

4. Ustalając liczbę mandatów dla poszczególnych okręgów wyborczych uwzględnia się liczbę 

osób zatrudnionych na dzień 22 stycznia 2020 roku. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu liczby senatorów wybieranych w 
poszczególnych okręgach wyborczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. 

6. Liczbę miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów określa tabela 1, stanowiąca załącznik 

nr 4. 

7. Liczbę miejsc mandatowych w Senacie określa tabela 2, stanowiąca załącznik nr 5. 

8. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybory do Kolegium 
Elektorów i Senatu są przeprowadzane dwustopniowo: 



1) w I etapie w poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się przedstawicieli pracow-

ników, po jednym przedstawicielu na każdą kolejną rozpoczynającą się liczbę dziesięciu 
wyborców przypadających na dany okręg wyborczy,  

2) w II etapie wybrani przedstawiciele wybierają spośród siebie członków Kolegium Elek-

torów w liczbie określonej w tab. 1 Regulaminu. 

 

Zgłaszanie kandydatów na Rektora, członków Kolegium Elektorów i Senatu 

§ 5 

1. Zgłaszanie kandydatów na Rektora odbywa się w formie pisemnej do przezroczystej, opie-

czętowanej urny. Urnę zapieczętowuje się przy użyciu pieczęci Uczelnianej Komisji Wy-
borczej, w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia odcisku pieczęci.  

2. Wzór zgłoszenia kandydata na Rektora określa załącznik nr 1.  

3. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej czas i miejsce zgłaszania 

kandydatów na Rektora. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza otwiera urnę ze zgłoszeniami kandydatów tylko jeden raz, 
po upływie terminu zgłaszania kandydatów na Rektora.  

5. W ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia listy zgłoszonych kandydatów, kandydaci na Rek-

tora są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na kandydowanie i przekazanie jej oso-

biście Uczelnianej Komisji Wyborczej. Do zgody na kandydowanie należy dołączyć 

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ustawie. Wzór oświadczenia i zgody sta-

nowi załącznik nr 2. W przypadku niedostarczenia zgody wraz z oświadczeniem następuje 

skreślenie danej osoby z listy kandydatów. 

6. Kandydaci na Rektora wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie przedkładają oświadczenie, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1  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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) zwane dalej „oświadczeniem lustracyjnym” lub infor-

mację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

7. Wzór oświadczenia lustracyjnego lub informacji, o których mowa w ust. 6 stanowią załączniki 

do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bez-

pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, 
z późn. zm.). 

8. Oświadczenie lustracyjne składa się, za potwierdzeniem, Rektorowi. Osoby, które w 

związku z pełnieniem określonej funkcji składały wcześniej oświadczenia lustracyjne, zo-

bowiązane są do przedłożenia, za potwierdzeniem, informacji o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego. 

9. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej podaje do publicznej wiadomości czas i 
miejsce składania zgód i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 6.  

10. Po uzyskaniu pisemnej zgody kandydatów oraz wypełnieniu przez nich obowiązków wyni-

kających z ust. 5 i 6, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej podaje listę kandyda-
tów na Rektora do publicznej wiadomości. 

11. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej podaje do publicznej wiadomości nazwi-

ska zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

12. Uczelniana Komisja Wyborcza przedkłada listę kandydatów, o której mowa w ust. 10 do 
zaopiniowania przez Senat. 

13. W ciągu trzech dni roboczych od zaopiniowania kandydatów przez Senat, uprawnione pod-

mioty wskazują Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatów na Rektora.  

14. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej podaje niezwłocznie do publicznej wia-
domości kandydatów wskazanych na Rektora.  

 



§ 6 

1. Kandydaci na członków Kolegium Elektorów oraz do Senatu wyrażają zgodę na kandydo-

wanie na zebraniu wyborczym, którą składają przewodniczącemu komisji wyborczej prze-

prowadzającej dane wybory wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w 
ustawie. Wzór oświadczenia i zgody stanowi załącznik nr 2. 

2. W przypadku uzasadnionej nieobecności kandydata, o którym mowa w ust. 1 na zebraniu 

wyborczym, wymagana jest pisemna zgoda złożona wcześniej do Uczelnianej Komisji Wy-
borczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

3. Kandydaci na członków Kolegium Elektorów oraz do Senatu do następnego dnia roboczego po 

dniu wyrażenia zgody na kandydowanie przedkładają oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 
6. Przepisy § 5 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

Wybory do Kolegium Elektorów i do Senatu  

§ 7 

1. Skład i zasady wyłaniania członków Kolegium Elektorów są określone w § 43 i § 44 Sta-
tutu. 

2. Za wybranego na członka Kolegium Elektorów uważa się tego kandydata, który otrzymał 

najwięcej oddanych głosów ważnych. 

3. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów przypadających w danym okręgu wy-

borczym w wyniku pierwszego głosowania, przewodniczący danej komisji wyborczej za-

rządza drugą turę głosowania, a w razie konieczności kolejne tury głosowania. 

4. Jeżeli zgłoszono większą liczbę kandydatów aniżeli mandatów do obsadzenia i w pierw-

szym lub kolejnym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów, 

zarządza się dodatkowe głosowanie i mandat otrzymuje/otrzymują kandydat/kandydaci, 
który/którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

5. Pierwsze zebranie elektorów, na którym następuje wybór przewodniczącego, zastępcy i se-

kretarza, zwołuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. W zebraniu uczestniczą 

tylko członkowie Kolegium Elektorów, trzej członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej 

oraz osoby wyznaczone do obsługi technicznej wyborów. Zgłaszanie kandydatów i ich wy-

bór odbywa się w odrębnych głosowaniach w następującej kolejności: na przewodniczą-

cego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Niedokonanie wyboru przewodniczącego 

uniemożliwia przeprowadzenie pozostałych wyborów. Głosowanie jest tajne. Wybór prze-

wodniczącego, zastępcy i sekretarza następuje zwykłą większością głosów.  

6. Zapisy ust 1-4 nie dotyczą okręgu wyborczego Samorządu Studenckiego i Doktorantów.  

 

§ 8 
1. Skład Senatu jest określony w § 30 ust. 1 Statutu.  

2. Liczbę miejsc przypadających poszczególnym grupom przedstawicieli należy pomniejszyć 

o jedną osobę wchodzącą w skład Senatu z mocy prawa, tzn. Rektora. 

3. W wyborach do Senatu, przepisy § 7 ust. 2, 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Wybory Rektora 

§ 9 

1. Kolegium Elektorów wybiera Rektora bezwzględną większością głosów w głosowaniu taj-

nym.  

2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej jest zobowiązany do zorganizowania co 

najmniej jednego spotkania Kolegium Elektorów i członków wspólnoty Uczelni z kandy-



datami na Rektora. Pytania do kandydatów można zgłaszać bezpośrednio lub do urn. Miej-

sce i czas udostępnienia urn muszą być podane do publicznej wiadomości w sposób, o któ-

rym mowa w § 2 ust. 5. 

3. Wybory Rektora odbywają się nie później niż w ciągu 14 dni od podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów wskazanych na Rektora. Czas ten jest przeznaczony na pro-

wadzenie kampanii wyborczej przez kandydatów. Dopuszcza się organizowanie indywidu-
alnych kampanii wyborczych. 

4. W posiedzeniu Kolegium Elektorów zwołanym w celu wyboru Rektora, uczestniczą wy-

łącznie członkowie Kolegium, kandydaci na Rektora, trzej członkowie Uczelnianej Komisji 

Wyborczej oraz, po uzgodnieniu z przewodniczącym Kolegium Elektorów, osoby wyzna-

czone do obsługi technicznej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9 Regulaminu.  

5. W celu przeprowadzenia wyborów Kolegium Elektorów wybiera komisję skrutacyjną, do 
której zadań należy: 

1) sprawdzenie na podstawie listy obecności, czy na zebraniu jest obecna co najmniej po-

łowa członków Kolegium Elektorów; 

2) przygotowanie kart do głosowania; 

3) zebranie kart do urn wyborczych; 

4) obliczenie głosów, ustalenie wyników głosowania  i podanie ich do wiadomości; 

5) sporządzenie protokołu z wyborów i zabezpieczenie kart po głosowaniu. 

6. Liczenie głosów przez komisję skrutacyjną odbywa się w pomieszczeniu, w którym są prze-

prowadzane wybory. 

7. Przed rozpoczęciem głosowania przewodniczący Kolegium Elektorów informuje jego 

członków o trybie wyborów. 

8. Dopuszcza się przeprowadzenie wyboru Rektora, jeżeli spośród zgłoszonych uprzednio 

kandydatów pozostała tylko jedna osoba. 

9. Dopuszcza się przeprowadzenie co najwyżej trzech głosowań prowadzących do wyboru 

Rektora w ciągu jednego dnia. Jeżeli na pierwszym posiedzeniu zwołanym w celu wyboru 

Rektora nie dokonano wyboru, kolejne posiedzenie wyznacza się w terminie do trzech dni 

roboczych. 

10. Przebieg posiedzeń Kolegium Elektorów jest protokołowany. Protokoły podpisują: prze-

wodniczący Kolegium Elektorów, jego zastępca i sekretarz, członkowie komisji skrutacyj-

nej i obecni na zebraniu trzej członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

11. Kandydaci na Rektora mogą wycofać zgodę na kandydowanie najpóźniej w dniu poprze-

dzającym wybory do godz. 1500. Deklarację o wycofaniu zgody składa się na piśmie na ręce 

przewodniczącego Kolegium Elektorów. 

12. Po wyborze Rektora przewodniczący Kolegium Elektorów jest obowiązany do: 

1) podania do publicznej wiadomości wyników wyborów Rektora; 

2) dostarczenia do Uczelnianej Komisji Wyborczej protokołu z przeprowadzonych wybo-

rów; 

3) przygotowania, wspólnie z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej, aktów 

nominacyjnych Rektora elekta. 

13. Przewodniczący Kolegium Elektorów stwierdza na piśmie wybór Rektora i niezwłocznie 
zawiadamia o wyborze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Karty do głosowania 

§ 10 

1. Karty do głosowania zawierają: nazwę wyborów, datę wyborów, kolejny numer głosowania, 

liczbę miejsc mandatowych, nazwiska i imiona kandydatów wypisane w kolejności alfabe-

tycznej. Obok nazwiska kandydata zamieszcza się pole wyróżnione prostokątną ramką. Od-

danie głosu na kandydata wymaga postawienia znaku „X” w tym polu. Wzór karty stanowi 

załącznik nr 3. 



2. Uczelniana Komisja Wyborcza zapewnia przekazanie wzory kart do głosowania komisjom 

wyborczym, o których mowa w § 2 ust. 8. 

3. Kolory kart do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych są następujące: 

1) Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa – bordowe 

2) Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i architektury – zielone 

3) Wydział Mechaniczno-Technologiczny - brązowe  

4) Wydział Chemiczny – żółte 

5) Wydział Elektrotechniki i Informatyki – jasne niebieskie 

6) Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej – fioletowe 

7) Wydział Zarządzania – ciemne niebieskie 

8) Jednostki międzywydziałowe, studenci i doktoranci – białe 

9) Okręgi pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – białe. 

4. Karty do głosowania w wyborach na Rektora mają kolor czerwony. 

5. Osoba uprawniona otrzymuje jedną kartę do danego głosowania. 
 

 

Sposób głosowania i warunki ważności głosów w wyborach na Rektora, członków Kole-

gium Elektorów oraz do Senatu   

§ 11 
1. Wybory w Uczelni przeprowadza się z zachowaniem następujących zasad: 

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 muszą być zaopatrzone w okrągłą pieczęć Uczelnianej Komisji Wy-

borczej koloru czerwonego.  

2. Głos uważa się za ważny, gdy: 

1) w przypadku głosowania na wielu kandydatów –postawiono znak „X” na karcie do gło-

sowania w polach przy nazwiskach kandydatów w liczbie nie większej niż liczba manda-
tów; 

2) w przypadku głosowania na jednego kandydata –postawiono znak „X” na karcie do gło-

sowania dokładnie w jednym polu przy nazwisku kandydata; 

3. Jakiekolwiek dopiski na karcie nie unieważniają głosu, bez względu na ich treść, jeśli po-
prawnie zakreślono pola przy nazwiskach kandydatów. 

4. Głos uważa się za nieważny, gdy: 

1) jest oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych; 

2) nie zaznaczono żadnego pola; 

3) nie pozwala w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy (np. niewyraźne skreślenia); 

4) przekreślono wszystkie nazwiska kandydatów. 

5. Kartę do głosowania uważa się za nieważną, gdy: 

1) nie ma na niej okrągłej pieczęci Uczelnianej Komisji Wyborczej; 

2) nie jest oryginalna; 

3) jest przedarta. 

6. Jeżeli na karcie do głosowania nie zaznaczono żadnego pola, to taką kartę uznaje się za kartę 

ważną z głosem nieważnym. 

7. 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) złamano zasadę tajności głosowania. 

 



 

§ 12 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników wyborów Uczelniana 

Komisja Wyborcza zarządza ponowne ustalenie tych wyników. 

2. Protesty dotyczące wyborów wnosi się do 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, z tym że oprócz sformułowanych zarzutów powinien on wskazywać 

dowody, na których te zarzuty się opierają. W przypadku uwzględnienia protestu Uczel-

niana Komisja Wyborcza może unieważnić wybory całkowicie lub częściowo i ogłosić po-

nowne przeprowadzenie wyborów. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza rozpatruje protest wyborczy w terminie 14 dni od dnia jego 

wniesienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Ustawie, Statucie i niniejszym Regulaminie decyzje do-

tyczące wyborów podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 

5. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz 
sekretarz.  

 

  



 
Załącznik nr 1 do  

Regulaminu wyborów  

w Politechnice Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 
na kadencję 2020-2024 

 

 

Rzeszów, dnia ……………. 2020 r. 

 

 

      Uczelniana Komisja Wyborcza  

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Niniejszym zgłaszam kandydaturę Pani/ Pana  

 

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

(imię i nazwisko, tytuł/ stopień naukowy kandydata) 

na Rektora Politechniki Rzeszowskiej w wyborach na kadencję 2020-2024. 

Uzasadnienie obejmujące charakterystykę osiągnięć naukowych i doświadczenia zawodowego 

kandydata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do  
Regulaminu wyborów  

w Politechnice Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

na kadencję 2020-2024 
 

………………………………….    …………..………………… 
        (imię i nazwisko)                   (miejscowość i data) 

 

 

…………………………………………….............. 
        (adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz: 

1) mam/nie mam* pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam/nie korzystam* z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem(-am)/byłem(-am)* skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-

stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłem(-am)/byłem(-am)* karany(-a) karą dyscyplinarną;  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:  

- nie pracowałem(-am) / pracowałem(-am)* w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu 

art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 430 z późn. zm.), 

- nie pełniłem(-am) / pełniłem(-am) * w nich służby(ę),  

- nie współpracowałem(-am) / współpracowałem(-am) * z tymi organami; 

6) nie ukończyłem(-am)/ukończyłem(-am) 67. rok u życia do dnia rozpoczęcia kadencji.  

 

 

………………………………….. 
          (czytelny podpis pracownika) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 do  

Regulaminu wyborów 
w Politechnice Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

na kadencję 2020-2024 

 

 

 

 

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 na-

zwiskach kandydatów w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych. 

 

 

 

 

 

 

Wzór karty do głosowania – jeden kandydat* 

 

Wybory:   ........................................................  

Data wyborów:   ..............................................  

Głosowanie nr:   ..............................................  

 

 

Nazwisko i imię                               

                                                TAK     NIE 

1. …………………………     

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

 

 

 

, 

 



Załącznik nr 4 do  

Regulaminu wyborów  

w Politechnice Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

na kadencję 2020-2024 

 

 

 

 

Tabela 1. Liczba miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów. 

Okręg wyborczy Profesorowie 

oraz profeso-

rowie uczelni 

Pozostali 
nauczyciele 
akademiccy 

 

Studenci 

 

Doktoranci Pracownicy 

niebędący 
nauczycielami 
akademickimi 

    

  

    

    

    

    

    

   

   

   

RAZEM      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do  

Regulaminu wyborów  

w Politechnice Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

na kadencję 2020-2024 

 

 

Tabela 2. Liczba miejsc mandatowych w Senacie. 

Okręg wyborczy Profesorowie 

oraz profeso-
rowie uczelni 

Pozostali 
nauczyciele 
akademiccy 

 

Studenci 

 

Doktoranci Pracownicy 
niebędący 

nauczycielami 

akademickimi 

    

  

    

    

    

    

    

   

   

   

RAZEM      

 


