
 Uchwała nr 45/2020 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia  głosowania  przedstawicieli  

do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim i w Filii w Sandomierzu, 

w jednostkach międzywydziałowych,  pozawydziałowych i ogólnouczelnianych  

oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Na podstawie § 113  ust. 1 pkt 2) lit. b)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, że głosowania w wyborach przedstawicieli  

do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w jednostkach międzywydziałowych,  pozawydziałowych i ogólnouczelnianych odbędą się w dniu 

29 czerwca 2020 r. w Uniwersyteckim Centrum Sportu: ul. Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce, 

przed wejściem głównym do budynku w godzinach od 10.00 do 11.00. W przypadku opadów 

atmosferycznych głosowanie odbędzie się w holu głównym.  

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

głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i w tym samym dniu w godzinach od 11.30 do 

12.30. 

 

§ 2 

1. Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, że głosowania w wyborach przedstawicieli  

do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Filii w Piotrkowie Trybunalskim i w Filii w Sandomierzu odbędzie się w dniu 30 czerwca 

2020 r.: 

1) w Filii w Piotrkowie Trybunalskim: Piotrków Trybunalski ul. Juliusza Słowackiego 114/118 

sala konferencyjna, 

2) w Filii w Sandomierzu: Sandomierz ul. Schinzla 13a, sala nr 119, pierwsze piętro. 

2. Głosowania, o których mowa w ust. 1, odbędą się w godz. od 10.00 do 11.00. 

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

głosowanie odbędzie się w tych samych miejscach i tym samym dniu, w godzinach od 11.30  

do 12.00.  

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

głosowanie odbędzie się w tych samych miejscach i tym samym dniu, w godzinach od 12.30  

do 13.00. 



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

głosowanie odbędzie się w tych samych miejscach i tym samym dniu, w godzinach od 13.30  

do 14.00. 

6. W przypadku obsadzenia mandatu  w wyniku danego głosowania, kolejne zebrania nie odbywają 

się. 

§ 3 

1. Uniwersytecka Komisja Wyborcza postanawia, że głosowania w wyborach przedstawicieli  

do Senatu Uniwersytetu na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r.  

2. Pracownicy: 

1) świadczący  pracę w Rektoracie – głosowanie ul. Żeromskiego 5, wejście na aulę, w godz.  

od 8.30  do 10.30, 

2) świadczący pracę na Wydziale Sztuki – głosowanie ul. Żeromskiego 5, wejście na aulę, 

w godz. od 10.45 do 11.45, 

3) świadczący pracę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, głosowanie ul. Żeromskiego 5, 

wejście na aulę, w godz. od 11.00  do 12.00, 

4) świadczący pracę w Collegium Medicum – głosowanie ul. Żeromskiego 5, wejście na aulę,  

w godz. od 12.15 do 13.15, 

5) świadczący pracę w Domach Studenta – głosowanie ul. Żeromskiego 5, wejście na aulę,  

w godz. od 13.30 do 14.30, 

6) świadczący pracę na Wydziale Humanistycznym – Uniwersyteckie Centrum Sportu:  

ul. Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce, przed wejściem głównym do budynku, w godz.  

od 8.30 do 9.30. W przypadku opadów atmosferycznych głosowanie odbędzie się w holu 

głównym, 

7) świadczący pracę na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych – Uniwersyteckie Centrum Sportu: 

ul. Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce, przed wejściem głównym do budynku, w godz.  

od 9.45 do 10.45. W przypadku opadów atmosferycznych głosowanie odbędzie się w holu 

głównym, 

8) świadczący pracę na Wydziale Przyrodniczym i Nauk Ścisłych - Uniwersyteckie Centrum 

Sportu: ul. Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce, przed wejściem głównym do budynku, w godz. 

od 11.00 do 12.00. W przypadku opadów atmosferycznych głosowanie odbędzie się w holu 

głównym, 

9) pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum  - Uniwersyteckie Centrum Sportu:  

ul. Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce, przed wejściem głównym do budynku, w godz.  

od 12.15 do 13.15. W przypadku opadów atmosferycznych głosowanie odbędzie się w holu 

głównym, 

10) pozostali pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - Uniwersyteckie Centrum 

Sportu: ul. Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce, przed wejściem głównym do budynku, w godz. 

od 13.30 do  14.30. W przypadku opadów atmosferycznych głosowanie odbędzie się w holu 

głównym, 

11) świadczący pracę w Filii w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski ul. Juliusza 

Słowackiego 114/118, sala konferencyjna, w godz. od 13.15 do 14.15, 

12) świadczący pracę w Filii w Sandomierzu: Sandomierz ul. Schinzla 13a, sala nr 119, pierwsze 

piętro, w godz. od 13.15 do 14.15. 



§ 4 

W przypadku nieobsadzenia mandatu w wyniku głosowania, o którym mowa w § 3 kolejna tura 

głosowania odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. w tych samych miejscach i w tych samych godzinach.  

 

§ 5 

W przypadku nieobsadzenia mandatu w wyniku głosowania, o którym mowa w § 4 kolejny termin 

głosowania zostanie ustalony odrębną uchwałą. 

§ 6 

 

W przypadku obsadzenia mandatu w wyniku danego głosowania, kolejne zebrania nie odbywają się. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

   

              /-/ Roman Wołowiec 


