
Uchwała Nr 20/2012 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 8 marca 2012 roku 

zmieniająca uchwałę nr 6/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2012 
roku w sprawie zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych 

 

Na podstawie § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co 
następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 6/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zasad 
głosowania oraz składania protestów wyborczych dodaje się § 6a w brzmieniu: 

 

„ § 6a 

1.  W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów do organów wyborczych w wyniku 
pierwszego głosowania właściwa komisja wyborcza wyznacza kolejny termin 
przeprowadzenia wyborów na zebraniu wyborczym. 

 
2. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.1, wszystkich 

mandatów do organów wyborczych, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w tym samym 
dniu i w tym samym miejscu, o którym mowa w ust. 1, o godzinie wskazanej przez właściwą 
komisję. 

 
3. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.2, wszystkich 

mandatów do organów wyborczych, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w tym samym 
dniu i w tym samym miejscu, o którym mowa w ust. 1, o godzinie wskazanej przez właściwą 
komisję. 

 
4. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.3, wszystkich 

mandatów do organów wyborczych, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w tym samym 
dniu i w tym samym miejscu, o którym mowa w ust. 1, o godzinie wskazanej przez właściwą 
komisję. 

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

mandatów do organów wyborczych, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w tym samym 
dniu i w tym samym miejscu, o którym mowa w ust. 1, o godzinie wskazanej przez właściwą 
komisję. 

 
6. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.5, wszystkich 

mandatów do organów wyborczych, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w tym samym 
dniu i w tym samym miejscu, o którym mowa w ust. 1, o godzinie wskazanej przez właściwą 
komisję. 

 



7. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.6, wszystkich 
mandatów do organów wyborczych, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w tym samym 
dniu i w tym samym miejscu, o którym mowa w ust. 1, o godzinie wskazanej przez właściwą 
komisję. 
 

8. W przypadku obsadzenia wszystkich mandatów do organu wyborczego na danym zebraniu 
wyborczym kolejne zebrania nie odbywają się. 

 
9. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów do organu wyborczego, w wyniku 

głosowania o którym mowa w ust.1, 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. 

10. Postanowienia ust.9 stosuje się odpowiednio do kolejnych głosowań przeprowadzanych na 
kolejnych zebraniach wyborczych. 

11. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej  kandydatów takiej samej, najmniejszej 
liczby głosów uprawniającej do udziału w kolejnym głosowaniu, na kolejnym zebraniu 
wyborczym, w głosowaniu biorą udział  wszyscy kandydaci z taką samą liczbą głosów. ” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący 
 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 
dr Rafał Pawłowski 

 

 

 

 


