
Uchwała Nr 28/2012 

Wydziałowej Komisji Wyborczej 
 

Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach 
 

z dnia 10 maja 2012 roku 
 

w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zebrania wyborczego w sprawie wyborów 
przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
 

Na podstawie § 92 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz Uchwały Nr 20/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2012 r. uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wybór przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach odbędzie się 
na zebraniu wyborczym w dniu 24 maja 2012 roku w Kielcach, w budynku przy 
ul. Krakowskiej 11, sala 106 o godzinie 13.00. 

2. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust. 1, wszystkich 
mandatów do kolegium elektorów Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w 
miejscu wskazanym w ust. 1 o godzinie 14.00. 

3. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust. 2, wszystkich 
mandatów do kolegium elektorów Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w 
miejscu wskazanym w ust. 1 o godzinie 15.00. 

4. W przypadku nieobsadzenia, w wyniku głosowania o którym mowa w ust. 3, wszystkich 
mandatów do kolegium elektorów Uniwersytetu, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w 
miejscu wskazanym w ust. 1 o godzinie 16.00. 

 
§ 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 kolegium elektorów Uniwersytetu na 
danym zebraniu wyborczym, kolejne zebrania nie odbywają się. 

 
§ 3 

1. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów do Senatu Uniwersytetu, zgodnie § 6a 
dodanym do Uchwały Nr 6/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej (Uchwała UKW Nr 
20/2012 z dnia 8 marca 2012 roku), 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 przeprowadzonych 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. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 
 
 
 
Przewodniczący 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Dr Waldemar Firlej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


