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Komunikat Komisji Wyborczej 

PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

z dnia 7 października 2022 r. 

 

I. Komisja Wyborcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 7 października 2022 r. podjęła 

następujące czynności: 

 

1. w związku z otrzymaniem przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej wniosku 

Rektora z dnia 03.10.2022 r. o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do kolegium 

elektorów na kadencję 2020-2024 z powodu utworzenia nowego Wydziału  

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz wygaśnięcia mandatu przedstawiciela 

nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, stwierdziła 

wygaśnięcie niniejszego mandatu oraz ustaliła następujący kalendarz czynności 

wyborczych w wyborach uzupełniających do kolegium elektorów na kadencję 

2020-2024: 

 

zgłaszanie kandydatów 

w wyborach uzupełniających 

do kolegium elektorów 

kadencji 2020-2024 

 

w dniach: 

  10.10.2022 - 

18.10.2022  

 

 

 

 

w godzinach 

8.00 – 15.00 

 

 

 

 

pokój nr 30A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 

sekretarz Komisji Wyborczej 

 

wybory uzupełniające  

do kolegium elektorów 

kadencji 2020-2024 spośród 

nauczycieli akademickich 

Wydziału Nauk Społecznych  

i Humanistycznych 

 

 

25.10.2022 

 

 

 

 

godzina 

9.00 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 

druga tura 

(przy braku 

quorum) 

25.10.2022 

 

 

godzina 

9.45 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

 przy ul. Sienkiewicza 50 

 

wybory uzupełniające 

do kolegium elektorów 

kadencji 2020-2024 spośród 

nauczycieli akademickich 

Wydziału Nauk Medycznych  

i Nauk o Zdrowiu 

 

 

25.10.2022 

 

 

 

 

godzina 

12.30 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

 przy ul. Sienkiewicza 50 

druga tura 

(przy braku 

quorum) 

   25.10.2022 

 

 

godzina 

13.15 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

 przy ul. Sienkiewicza 50 

 

2. ustaliła listę wyborczą nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych  

i Humanistycznych oraz listę wyborczą nauczycieli akademickich Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach 

uzupełniających do kolegium elektorów na kadencję 2020-2024; listy znajdują się  

do wglądu u sekretarza Komisji Wyborczej w pokoju nr 30A w budynku przy  

ul. Sienkiewicza 50 w godzinach 8.00-15.00 . 

 

3. w związku z otrzymaniem przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej wniosku 

Rektora z dnia 03.10.2022 r. o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu 
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na kadencję 2020-2024 z powodu utworzenia nowego Wydziału Nauk Medycznych  

i Nauk o Zdrowiu oraz wygaśnięcia mandatów przedstawicieli nauczycieli 

akademickich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, ustaliła następujący 

kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do senatu na 

kadencję 2020-2024: 

 

zgłaszanie kandydatów 

w wyborach uzupełniających 

do senatu kadencji 2020-2024 

spośród nauczycieli 

akademickich Wydziału Nauk 

Społecznych i Humanistycz-

nych oraz Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

 

 

w dniach: 

10.10.2022 - 

   18.10.2022  

 

 

 

w godzinach 

8.00 – 15.00 

 

 

 

 

pokój nr 30A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 

sekretarz Komisji Wyborczej 

 

wybory uzupełniające do 

senatu kadencji 2020-2024 

spośród nauczycieli akade-

mickich Wydziału Nauk 

Społecznych i Humanistycz-

nych, którzy posiadają co 

najmniej stopnień naukowy 

doktora 

 

25.10.2022 

 

 

 

 

godzina 

10.00 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 
 

druga tura 

(przy braku 

quorum) 

   25.10.2022 

 

 

godzina 

10.45 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 

 

wybory uzupełniające do 

senatu kadencji 2020-2024 

spośród nauczycieli akade-

mickich Wydziału Nauk 

Społecznych i Humanistycz-

nych, którzy nie posiadają 

stopnia naukowego doktora 

 

25.10.2022 

 

 

godzina 

11.00 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 
 

druga tura 

(przy braku 

quorum)  

25.10.2022 

 

godzina 

11.45 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 
 

wybory uzupełniające do 

senatu kadencji 2020-2024 

spośród nauczycieli akade-

mickich Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 

którzy posiadają co najmniej 

stopnień naukowy doktora 

 

25.10.2022 

 

 

godzina 

13.30 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 
 

druga tura 

(przy braku 

quorum)  

25.10.2022 

 

godzina 

14.15 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 
 

wybory uzupełniające do 

senatu kadencji 2020-2024 

spośród nauczycieli akade-

mickich Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 

którzy nie posiadają stopnia 

naukowego doktora 

 

25.10.2022 

 

 

godzina 

14.30 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 
 

druga tura 

(przy braku 

quorum)  

25.10.2022 

 

godzina 

15.15 

 

głosowanie stacjonarne 

sala nr 33A 

w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 50 

 



3 
 

4. ustaliła listę wyborczą nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych  

i Humanistycznych oraz listę wyborczą nauczycieli akademickich Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach 

uzupełniających do senatu na kadencję 2020-2024; listy znajdują się  

do wglądu u sekretarza Komisji Wyborczej w pokoju nr 30A w budynku przy  

ul. Sienkiewicza 50 w godzinach 8.00-15.00 . 

 

5. Komisja Wyborcza apeluje do nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych  

i Humanistycznych oraz Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  

o zaangażowanie i udział w wyborach uzupełniających do kolegium elektorów i senatu 

na kadencję 2020-2024. 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej 

   dr Józef Rejman 


