
11 maja 2020 r.  

 

Szanowni Państwo Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej  

 

W związku z przygotowaniem zdalnych wyborów członków Senatu PRz na lata 2020-2024, 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, uprzejmie informuję, że w dniach 11-

20 maja 2020 odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Senatu oraz kandydatów na 

przedstawicieli do wyborów członków Senatu, w następującej kolejności: 

1. Wybory „Okręg wyborczy administracji centralnej wraz z Oficyną Wydawniczą” 

odbędą się w dniu 15 maja 2020 r. (piątek), w godz. 8.00-8.30, w związku z tym 

zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 11 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 13 

maja 2020 do godz. 24.00. Liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków 

Senatu - 20. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego 

komisji Eugeniusza Moczuka - e.moczuk@prz.edu.pl 

2. Wybory „Okręg wyborczy jednostek ogólnouczelnianych” odbędą się w dniu 15 maja 

2020 r. (piątek), w godz. 9.00-9.30, w związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie 

się od dnia 11 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 13 maja 2020 do godz. 24.00. 

Liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków Senatu - 5. Zgłoszenia 

należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji Eugeniusza 

Moczuka - e.moczuk@prz.edu.pl 

3. Wybory „Okręg wyborczy jednostek pozawydziałowych” odbędą się w dniu 15 maja 

2020 r. (piątek), w godz. 10.00-10.30, w związku z tym zgłaszanie kandydatów 

odbędzie się od dnia 11 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 13 maja 2020 do godz. 

24.00. Liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków Senatu - 6. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji 

Eugeniusza Moczuka - e.moczuk@prz.edu.pl 

4. Wybory „Okręg wyborczy obsługi ogólnej z wyłączeniem Osiedla Studenckiego” 

odbędą się w dniu 15 maja 2020 r. (piątek), w godz. 11.00-11.30, w związku z tym 

zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 11 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 13 

maja 2020 do godz. 24.00. Liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków 

Senatu - 18. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego 

komisji Andrzeja Studzińskiego - astud@prz.edu.pl 

5. Wybory „Okręg wyborczy administracji i obsługi Osiedla Studenckiego” odbędą się w 

dniu 15 maja 2020 r. (piątek), w godz. 12.00-12.30, w związku z tym zgłaszanie 
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kandydatów odbędzie się od dnia 11 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 13 maja 2020 

do godz. 24.00. Liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków Senatu - 

7. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji Ewy 

Polak - e.polak@prz.edu.pl 

6. Wybory na WBMiL odbędą się w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek), w 

następującym porządku: w godz. 8.00-8.30 pracownicy nie będący nauczycielami 

akademickimi, liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków Senatu - 7. 

W godz. 8.30-9.00 pozostali nauczyciele akademiccy, liczba wybieranych senatorów - 

3. W godz. 9.00-9.30 - profesorzy i profesorzy uczelni, liczba wybieranych senatorów 

- 8. W związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 12 maja 2020, od 

godz. 12.00, do dnia 14 maja 2020 do godz. 24.00. Zgłoszenia należy przesyłać na 

adres mailowy przewodniczącego komisji Piotra Strojnego - pstrojny@prz.edu.pl 

7. Wybory na WBIŚiA odbędą się w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek), w 

następującym porządku: w godz. 10.30-11.00 - profesorzy i profesorzy uczelni, liczba 

wybieranych senatorów - 6. W godz. 11.00-11.30 pozostali nauczyciele akademiccy, 

liczba wybieranych senatorów - 2. W godz. 11.30-12.00 pracownicy nie będący 

nauczycielami akademickimi, liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów 

członków Senatu - 4. W związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 

12 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 14 maja 2020 do godz. 24.00. Zgłoszenia 

należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji Piotra Nazarko - 

pnazarko@prz.edu.pl 

8. Wybory na WEiI odbędą się w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek), w następującym 

porządku: w godz. 13.00-13.30 - profesorzy i profesorzy uczelni, liczba wybieranych 

senatorów - 6. W godz. 13.30-14.00 pozostali nauczyciele akademiccy, liczba 

wybieranych senatorów - 2. W godz. 14.00-14.30 pracownicy nie będący 

nauczycielami akademickimi, liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów 

członków Senatu - 3. W związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 

12 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 14 maja 2020 do godz. 24.00. Zgłoszenia 

należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji Roberta Ziemby - 

ziemba@prz.edu.pl 

9. Wybory na WMiFS odbędą się w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek), w następującym 

porządku: w godz. 8.00-8.30 pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, 

liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków Senatu - 1. W godz. 8.30-

9.00 profesorzy i profesorzy uczelni, liczba wybieranych senatorów - 3. W godz. 9.00-
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9.30 pozostali nauczyciele akademiccy, liczba wybieranych senatorów - 1. W związku 

z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 13 maja 2020, od godz. 12.00, do 

dnia 15 maja 2020 do godz. 24.00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy 

przewodniczącego komisji Michała Inglota - ming@prz.edu.pl 

10. Wybory na WCh odbędą się w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek), w następującym 

porządku: w godz. 10.30-11.00 pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, 

liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków Senatu - 4. W godz. 11.00-

11.30 pozostali nauczyciele akademiccy, liczba wybieranych senatorów - 1. W godz. 

11.30-12.00 - profesorzy i profesorzy uczelni, liczba wybieranych senatorów - 5. W 

związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 13 maja 2020, od godz. 

12.00, do dnia 15 maja 2020 do godz. 24.00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres 

mailowy przewodniczącego komisji Elżbiety Chmiel-Szukiewicz - 

szukela@prz.edu.pl 

11. Wybory na WZ odbędą się w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek), w następującym 

porządku: w godz. 13.00-13.30 - profesorzy i profesorzy uczelni, liczba wybieranych 

senatorów - 6. W godz. 13.30-14.00 pozostali nauczyciele akademiccy, liczba 

wybieranych senatorów - 2. W godz. 14.00-14.30 pracownicy nie będący 

nauczycielami akademickimi, liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów 

członków Senatu - 3. W związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 

13 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 15 maja 2020 do godz. 24.00. Zgłoszenia 

należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji Eugeniusza 

Moczuka - e.moczuk@prz.edu.pl 

12. Wybory na WM-T odbędą się w dniu 20 maja 2020 r. (środa), w następującym 

porządku: w godz. 8.00-8.30 pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, 

liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków Senatu - 1. W godz. 8.30-

9.00 profesorzy i profesorzy uczelni, liczba wybieranych senatorów - 1. W godz. 9.00-

9.30 pozostali nauczyciele akademiccy, liczba wybieranych senatorów - 1. W związku 

z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 14 maja 2020, od godz. 12.00, do 

dnia 18 maja 2020 do godz. 24.00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy 

przewodniczącego komisji Joanny Zielińskiej-Szwajka - j.zielinska@prz.edu.pl 

13. Wybory w SJO odbędą się w dniu 20 maja 2020 r. (środa), w godz. 10.00-10.30, w 

związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 14 maja 2020, od godz. 

12.00, do dnia 18 maja 2020 do godz. 24.00. Liczba wybieranych senatorów - 1. 
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Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji Agnieszki 

Kozik - a.kozik@prz.edu.pl 

14. Wybory w CFiS odbędą się w dniu 20 maja 2020 r. (środa), w godz. 11.00-11.30. w 

związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 14 maja 2020, od godz. 

12.00, do dnia 18 maja 2020 do godz. 24.00. Liczba wybieranych senatorów - 1. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji Ewy 

Polak - e.polak@prz.edu.pl 

15. Wybory w SJO i CFiS pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 

odbędą się w dniu 20 maja 2020 r. (środa), w godz. 12.00-12.15. w związku z tym 

zgłaszanie kandydatów odbędzie się od dnia 14 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 18 

maja 2020 do godz. 24.00. Liczba wybieranych przedstawicieli do wyborów członków 

Senatu - 1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego 

komisji Ewy Polak - e.polak@prz.edu.pl 

16. Wybory Okręg wyborczy administracji II etap odbędą się w dniu 21 maja 2020 r. 

(czwartek), w godz. 12.00-12.30, w związku z tym zgłaszanie kandydatów odbędzie 

się od dnia 18 maja 2020, od godz. 12.00, do dnia 20 maja 2020 do godz. 24.00. 

Liczba wybieranych senatorów - 5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy 

przewodniczącego komisji Eugeniusza Moczuka - e.moczuk@prz.edu.pl 

 

 

Z poważaniem  

Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej  

 

dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz 
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