Uchwała nr PWSW-UKW-0051/28/20
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
W sprawie: stwierdzenia w części nieważności wyborów Rektora PWSW na kadencję
2020-2024, dokonanych w dniu 27 marca 2020 r. przez Kolegium Elektorów
1. Uczelniana Komisja Wyborcza na podstawie § 40 ust. 3 Statutu PWSW, zmienionego
uchwałą Senatu z dnia 20 lutego 2020 r., w sprawie uchwalenia zmian w statucie
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (nr PWSW-SEK0003/6/20) postanawia stwierdzić w części nieważność wyboru Rektora PWSW na
kadencję 2020-2024 dokonanego w dniu 27 marca 2020 r. przez Kolegium Elektorów, tj.
w zakresie prezentacji Kolegium Elektorów programu rozwoju Uczelni przez kandydatów
na Rektora oraz głosowania.
2. Podstawą stwierdzenia w części nieważności wyboru Rektora dokonanego w dniu 27 marca
2020 r., jest stanowisko zawarte w wiadomości przesłanej w formie elektronicznej do
PWSW w dniu 2 kwietnia br. przez dr Annę Budzanowską, Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego stwierdza, że: „dopuszczalna jest organizacja wyborów w trybie on-line pod
warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia
posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób
sprawny i w pełni bezpieczny”, z uwagi na fakt, iż zastosowany w wyborach Rektora
PWSW tryb nie był przewidziany w statucie Uczelni ani regulaminie wyborów.
3. Uznane za nieważne: prezentacja Kolegium Elektorów programu rozwoju Uczelni przez
kandydatów na Rektora oraz głosowanie w sprawie wyboru Rektora należy powtórzyć, a
co za tym idzie UKW postanawia dokonać stosownych zmian w Regulaminie wyborów i
przedłożyć te zmiany do zaakceptowania przez Senat Uczelni oraz jednocześnie wnosi aby
Senat zaakceptował zmieniony terminarz wyborów Rektora, zgodnie z wnioskiem
przedłożonym przez UKW.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania;
Za - 5,
Przeciw - 0,
Wstrzymujących się – 0.
W głosowaniu uczestniczyli:
1. Dr Agnieszka Pieniążek – Przewodnicząca
2. Dr Grzegorz Szopa
3. Mgr Dominika Kotek
4. Lic. Sandra Szwed – Sekretarz
5. Lic. Monika Oniszk
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