
Uchwała Nr 55 /2016 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 2 czerwca  2016 roku 
 

 

w sprawie czynności wyborczych przeprowadzonych w dniu 2 czerwca 2016 r.  

w głosowaniu do Senatu Uniwersytetu, w grupie przedstawicieli niebędących 

nauczycielami akademickimi i wyznaczenia terminu głosowania oraz ustalenia listy osób 

kandydujących  w kolejnym głosowaniu 

 

Na podstawie § 89 ust.1 pkt 1 lit. b) i § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach oraz § 7 ust.1 i ust. 9 uchwały nr 6/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz protestów 

wyborczych uchwala się, co następuje: 
 

§1 
 

Mając na względzie postanowienia § 7 ust. 9 uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej nr 

6/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zasad głosowania oraz składania protestów 

wyborczych, stanowiącego że w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów do organu 

wyborczego w wyniku przeprowadzonego głosowania, w kolejnym głosowaniu 

przeprowadzonym na kolejnym zebraniu wyborczym, udział biorą kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów w poprzedniej turze głosowania, przy czym liczbę kandydatów 

biorących udział w kolejnym głosowaniu stanowi liczba mandatów pozostałych do 

obsadzenia, powiększona o jeden, a także zważywszy na przepis § 8 powołanej wyżej  

uchwały, stanowiący iż przepisy § 7 stosuje się odpowiednio do wyborów na członków 

Senatu, Uniwersytecka Komisja Wyborcza uznaje za bezskuteczne głosowania 

przeprowadzone w dniu 2 czerwca 2016 r. w drugiej turze głosowań w godzinach 11.40 12.40 

oraz w trzeciej turze głosowań w godzinach 13.25-14.25. 

 

§ 2 

1. W wyniku głosowania przeprowadzonego w pierwszej turze głosowań kandydaci uzyskali 

następującą liczbę głosów: 

 

 



 

1) Bandrowski Adam - uzyskał 22 głosy, 

2)  Chutnik Teresa – uzyskała 1 głos, 

3)  Gołuzd Anna – uzyskała 2 głosy, 

4) Gulińska Grażyna – uzyskała 17 głosów, 

5) Kacak Adam – uzyskał 12 głosów, 

6) Klukowski Konrad – uzyskał 32 głosów, 

7) Krzak Katarzyna – uzyskała 81 głosów, 

8) Skrzeczyna Urszula – uzyskała 35 głosów, 

9) Stępień Dorota – uzyskała 136 głosów, 

10) Świerczek Agnieszka – uzyskała 99 głosów, 

11) Wlazło Maciej  - uzyskał 85 głosów, 

12) Wójcik Tomasz – uzyskał 37 głosów. 

2. Uwzględniając wyniki, o których mowa w ust.1 Uniwersytecka Komisja Wyborcza 

stwierdza, że: 

1)  w wyniku przeprowadzonego głosowania w pierwszej turze głosowania do Senatu 

UJK została wybrana Dorota Stępień, 

2) do obsadzenia do Senatu UJK pozostają dwa mandaty, 

3)  spośród pozostałych kandydatów największą liczbę głosów uzyskali: 

a) Krzak Katarzyna, 

b) Świerczek Agnieszka, 

c) Wlazło Maciej. 

§ 3 

1. Kolejne głosowanie, zgodnie z uchwałą nr 50/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do 

Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, odbędzie się w miejscach i godzinach tam wskazanych w dniu 6 czerwca 

2016 r. 

2.  Głosowania odbywają się w godz. 9.00-11.00 odpowiednio: 

1) dla pracowników zatrudnionych w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, sala nr 1 (sala 

senacka), 

2) dla pracowników zatrudnionych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 

114/118, sala konferencyjna rektoratu. 



 

3. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowania, o którym 

mowa w ust.2, kolejne głosowanie odbędzie się w tych samych miejscach i w tym 

samym dniu, w godzinach od 11.30 do 12.30. 

4. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa 

w ust.3, kolejne głosowanie odbędzie się w tych samych miejscach i w tym samym dniu, 

w godzinach od 13.00 do 14.00. 

 

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

           r. pr. Roman Wołowiec 


