Uchwała Nr 46/2016
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 7 kwietnia 2016 roku
w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach dotyczących wyborów
Na podstawie § 89 ust.1 pkt 11) oraz § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:
§1
1. Zgodnie z § 92 pkt 2 lit c) Statutu UJK do kompetencji Wydziałowej Komisji Wyborczej
należy określenie liczby członków rady wydziału na daną kadencję. Właściwa Wydziałowa
Komisja Wyborcza, określając liczbę członków rady wydziału ustala jej skład według stanu
zatrudnienia na dzień przez siebie przyjęty. Zatem Wydziałowa Komisja Wyborcza powinna
w dacie podjęcia uchwały w przedmiocie określenia liczby członków rady wydziału ustalić stan
zatrudnienia pracowników i uwzględnić go przy określeniu liczby członków rady i uwzględnić ten
stan przy ustalaniu i rozdziale liczby mandatów dla poszczególnych kurii.
2. Określona przez Wydziałową Komisję Wyborczą zgodnie z § 92 pkt 2 lit. c) Statutu UJK
liczba członków rady wydziału obowiązuje przez całą kadencję. Dotyczy to także liczby

członków rady reprezentujących poszczególne kurie.
3. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora

habilitowanego, którzy wchodzą do rady wydziału bez przeprowadzenia głosowania ich
kandydatury, do skutecznego objęcia mandatu muszą posiadać bierne prawo wyborcze w
rozumieniu ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i w rozumieniu Statutu UJK. Prawo takie
powinno być ustalone na dzień dokonania wyboru.
Zgodnie natomiast z § 108 ust.1 pkt 4 Statutu UJK mandat min. w organie jednoosobowym
oraz
organie kolegialnym Uniwersytetu (z wyłączeniem nauczyciela akademickiego
pełniącego funkcję rektora, prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
i jego zastępcy) wygasa, gdy osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze.
Jeżeli więc osoba, która została członkiem rady wydziału, w trakcie trwania kadencji utraciła
bierne prawo wyborcze, np. nauczyciel akademicki ukończył 67 rok życia (w przypadku osób
posiadających tytuł profesora – siedemdziesiąty roku życia), to jej mandat w organie kolegialnym
wygasa. W takim przypadku do rady wydziału wchodzi lub wybierany jest inny nauczyciel
akademicki posiadający bierne prawo wyborcze. Gdy na wydziale nie ma osoby spełniającej takie
wymagania, mamy do czynienia z nieobsadzonym mandatem (wakatem).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
r. pr. Roman Wołowiec

