
Uchwała Nr 41/2012 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  24 maja 2012 roku 

w sprawie wyznaczenia miejsca i kolejnego terminu zebrania wyborczego w sprawie wyborów 
do Senatu Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Na podstawie § 89 ust. 1 pkt 11) i  § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Wybory do Senatu Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi odbędą się na zebraniu wyborczym w dniu 4 czerwca 2012 roku,  
w Kielcach ul. Żeromskiego 5, w sali nr 1 o godz. 10:00. Głosowanie odbywa się do godziny 
10:45.  

2. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.1, wszystkich 
mandatów do Senatu Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze  odbędzie w miejscu wskazanym 
w ust.1 o godzinie 11:15. Głosowanie odbywa się do godz. 11:45. 

3. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.2, wszystkich 
mandatów do Senatu Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze, odbędzie się w miejscu 
wskazanym w ust.1 o godzinie 12:15. Głosowanie odbywa się do godz. 12:45.  

4. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosownia o którym mowa w ust.3, wszystkich mandatów 
do Senatu Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w miejscu wskazanym w ust.1 o 
godzinie 13:15. Głosowanie odbywa się do godz. 13:45. 

5. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosownia  o którym mowa w ust.4. wszystkich 
mandatów do Senatu Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze, odbędzie się  
w miejscu wskazanym w ust.1 o godzinie 14:15. Głosowanie odbywa się do godz. 14:45. 

6. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust.5, wszystkich 
mandatów do Senatu Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w miejscu 
wskazanym w ust.1 o godzinie 15:15. Głosowanie odbywa się do godz. 15:45. 

§ 2 

1. W przypadku  obsadzenia wszystkich  mandatów do Senatu Uniwersytetu na zebraniu, o którym 
mowa w § 1 ust.1 kolejne zebrania nie odbywają się. 

2. W przypadku obsadzenia wszystkich mandatów do Senatu Uniwersytetu na danym zebraniu 
wyborczym  kolejne zebrania wyborcze nie odbywają się. 

 

 



§ 3 

1. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów do Senatu Uniwersytetu, w wyniku głosowania 
o którym mowa w § 1 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. 

2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do kolejnych głosowań przeprowadzanych na 
kolejnych zebraniach wyborczych. 

3. 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.   

 

 

Przewodnicząca 
                                                                                        Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 
      dr hab. Mariola Wojciechowska prof. UJK 


