
Uchwała Nr   6  /2016 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 11 lutego 2016 roku 

w sprawie  szczegółowych zasad głosowania  oraz składania protestów wyborczych 
 

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

Przepisy  ogólne 

§ 1 

1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady głosowania  w wyborach do organów Uniwersytetu 

oraz zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów wyborczych.  

2. Wybory odbywają się według zasad i trybu przewidzianego w Rozdziale IV Statutu Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanego dalej Statutem. 

3. W sprawach szczegółowych, nieuregulowanych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r.  poz. 572 ze zm. ) zwanej dalej ustawą, Statutem oraz 

niniejszą uchwałą rozstrzyga Uniwersytecka Komisja Wyborcza na zasadach przewidzianych  

w § 90 Statutu.  

 

Zasady głosowania 

 

§ 2 

1. Wydane karty do głosowania, które w zależności od tego, czy w danym głosowaniu  zgłoszonych 

jest kilka czy tylko jedna kandydatura powinny spełniać warunki określone w ust. 2. 

2. W przypadku głosowania na jedną z kilku kandydatur, nazwiska i imiona kandydatów bez 

podawania stopni i tytułów naukowych  należy umieścić na karcie w porządku alfabetycznym, 

a sama karta powinna być przez właściwą komisję oznaczona: 

1) informacją o przedmiocie głosowania, 

2) pieczęcią  właściwej komisji wyborczej. 

 

§ 3 

1. Głosowanie na kartach zawierających jednego kandydata polega na podkreśleniu jednego z trzech 

wyrażeń „tak” albo „nie”, albo „wstrzymuje się”. Głos jest oddany na kandydata, jeżeli dokonano 

podkreślenia wyrażenia „tak”, a pozostawiono bez podkreślenia pozostałe wyrażenia. Głos nie jest 

oddany na kandydata jeżeli dokonano podkreślenia wyrażenia „nie”, a pozostawiono bez 

podkreślenia wyrażenia „tak” oraz „wstrzymuje się”. Głos jest wstrzymujący jeżeli podkreślono 

wyrażenie „wstrzymuje się”, a pozostawiono bez podkreślenia wyrażenie „tak”, oraz wyrażenie 

„nie”. 

2. Głosowanie na organy jednoosobowe  na kartach zawierających  liczbę kandydatów większą niż 

jeden polega na postawieniu  jednego znaku „x” w kratce obok nazwiska kandydata, za którym się 

głosuje. 

3. Głosowanie na kandydatów do organu kolegialnego polega na postawieniu znaku „x” w kratce 

obok nazwiska co najmniej jednego kandydata i nie większej liczby kandydatów niż liczba 

mandatów do obsadzenia. 

4. Głos jest nieważny jeżeli: 

1) oddany został na karcie niespełniającej warunków określonych w § 2 niniejszej uchwały, 



2) zaznaczenie dokonane na karcie nie pozwala ustalić jednoznacznie woli wyborcy, 

3) na  karcie do głosowania z nazwiskiem tylko jednego kandydata podkreślono  więcej niż jedno 

wyrażenie z zawartych na karcie wyrażeń „tak”, „nie” lub „wstrzymuje się” lub nie 

podkreślono żadnego z tych wyrażeń, 

4) na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów do organu jednoosobowego postawiono 

więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego znaku „x”,  

5) na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów do organu kolegialnego postawiono więcej 

znaków „x” niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie postawiono żadnego znaku „x”, 

6) karta do głosowania jest przedarta całkowicie na dwie lub więcej części. 

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych  nazwisk albo poczynienie innych dopisków  nie 

wpływa na ważność oddanego na niej głosu. 

   

§ 4 

1. Przed rozpoczęciem głosowania właściwa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, po 

czym zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji. 

2. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać. 

3. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą być 

równocześnie obecne co najmniej 2 osoby wchodzące w skład właściwej komisji wyborczej. 

4. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca, o ile nie jest znany osobiście komisji wyborczej, 

okazuje dokument tożsamości. 

6. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to 

rubryce listy wyborców. 

7. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu wyborczym 

zapewniającego tajność głosowania. 

8. Wyborca wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu 

wyborczego. 

9. Po zakończeniu głosowania przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę 

wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania i ustala wynik 

głosowania. 

10. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny  różni się  od liczby kart wydanych, komisja 

podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. 

 

 

§ 5 

Po zakończeniu obliczania głosów skład właściwej komisji wyborczej  podpisuje protokół z przebiegu 

wyborów zawierający dane określone  w § 86 Statutu.    

§ 6 

Właściwa komisja wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości społeczności akademickiej  wyniki 

głosowania i wyniki wyborów.   

 

§ 7 

 

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  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 uprawniających  do udziału w kolejnym głosowaniu, na kolejnym zebraniu wyborczym, 

w głosowaniu biorą udział wszyscy kandydaci z taka samą liczbą głosów uprawniającą do udziału 

w kolejnym głosowaniu. 

§ 8 

 

Postanowienie  § 7 stosuje się odpowiednio do wyborów na członków Senatu. 

 

 

Protesty wyborcze 

 

§ 9 

 

1. Przeciwko danym wyborom w Uniwersytecie  może być wniesiony protest z powodu naruszenia 

przepisów ustawy, Statutu lub niniejszej uchwały, jeżeli  naruszenie to miało wpływ na wynik 

wyborów. 

2. Protest przeciwko danym wyborom może wnieść każdy wyborca, który był uprawniony do 

uczestnictwa w danym głosowaniu.  

3. Prawo wniesienia protestu przysługuje również osobom zgłaszającym kandydatów oraz 

kandydatom.  

 

§ 10 

 

1. Protest wnosi się na piśmie do właściwej Komisji Wyborczej w dniu wyborów lub w dniu 

następnym do godz. 15.00. 

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na 

których opiera swoje zarzuty. 

3. Miejsce przyjmowania protestów określa odrębna uchwała właściwej Komisji Wyborczej. 

 

 



 

§ 11 

 

Właściwa Komisja Wyborcza  pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego 

nieuprawnioną w myśl §  9 lub protest niespełniający warunków określonych w § 10 ust. 2. 

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu. 

 

§ 12 

 

1. Właściwa Komisja Wyborcza niezwłocznie rozpatruje protest i wydaje uchwałę w sprawie 

protestu. 

2. Uchwała powinna zawierać ustalenia co do zasadności zarzutów protestu, a w razie potwierdzenia 

zasadności zarzutów - ocenę, czy naruszenie przepisów miało wpływ na wynik wyborów. 

3. W przypadku stwierdzenia, że zarzuty zawarte w proteście były zasadne i miały wpływ na wynik 

głosowania, Komisja Wyborcza zarządza powtórzenie głosownia.  

 

 

§ 13 

 

W razie podjęcia przez właściwą Komisję Wyborczą  uchwały stwierdzającej nieważność danych 

wyborów, przeprowadza się nowe wybory na zasadach i w trybie przewidzianych Statutem i  ustawą. 

 

§ 14 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

  

  r. pr. Roman Wołowiec 

 


