
 

Uchwała Nr 000-1/24/2020 Senatu  

Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu wyborczego UTH Radom na kadencję 2020-2024 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 000-9/14/20219 z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

1. Na podstawie: 

 

- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), 

- § 28 ust.1 pkt 1 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.), 

- wniosku Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2020 r., 

 

 

Senat zatwierdza zmiany do Regulaminu wyborczego UTH Radom na kadencję 2020 – 2024 stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 000-9/14/2019 Senatu UTH Radom z dnia 28 listopada 2019 r. polegające na: 

 

1) w § 1 w ust. 3 w tabeli skrótów dodaje się na końcu słowo „Wspólnota Uczelni”  

wraz z definicją „Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”; 

 

2) w § 3 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„ §3 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom wspólnoty Uczelni.  

2. Bierne prawo wyborcze w Uczelni przysługuje: 

- nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni, którzy spełniają wymogi, o których mowa  

w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy, 

- pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uczelni, którzy spełniają 

wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy, 

- studentom i doktorantom Uczelni, którzy spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 

1-5 i 7 ustawy. 

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Rektora przysługuje osobom posiadającym co najmniej 

stopień doktora habilitowanego, które spełniają wymogi, o których mowa  

w art.  20 ust. 1 pkt 1-7 ustawy oraz w § 31 ust. 3 i 6 statutu.”; 

 

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
  „ § 5 

1. Powołuje się następujące okręgi wyborcze do wyboru członków Kolegium Elektorów 

i członków Senatu: 

 okręg nr 1: Wydział Ekonomii i Finansów,  

 okręg nr 2: Wydział Prawa i Administracji, 

 okręg nr 3: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, 

 okręg nr 4: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 

 okręg nr 5: Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, 

 okręg nr 6: Wydział Mechaniczny, 

 okręg nr 7: Wydział Sztuki, 

 okręg nr 8: Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, 

 okręg nr 9: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  

 okręg nr 10: Administracja (w okręgu tym głosują również pracownicy Biblioteki 

Głównej niebędący nauczycielami akademickimi).”; 

 

4) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„ § 6 

4. Kandydatów do Kolegium Elektorów zgłaszają do właściwych komisji wyborczych 

w podstawowych jednostkach organizacyjnych w swoich grupach przedstawicielskich członkowie 

Wspólnoty Uczelni: 

- profesorowie oraz profesorowie Uczelni, 

- pozostali nauczyciele akademiccy, 

- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, 

- studenci, 

- doktoranci. 

 

Zgłoszenie należy złożyć do właściwej komisji wyborczej na piśmie i w kopercie, wraz ze zgodą 

Kandydata na kandydowanie. 

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów wraz ze wzorem oświadczenia 

kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.”; 

 

5) w § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 

„§ 7 

2. W przypadku, gdy na karcie do głosowania znajduje się jedno nazwisko, umieszcza się trzy 

pola wyróżnione prostokątną ramką z oznaczeniem: „TAK”, „NIE” i „WSTRZYMUJĘ SIĘ 

OD GŁOSU”.  

Na karcie zamieszcza się informacje umożliwiające oddanie ważnego głosu.  Karty do 

głosowania są opieczętowane pieczęcią UKW.  

3. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: 

- oddany jest na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych, 

- nie postawiono znaku „x” w żadnym polu,  

- w przypadku jednego nazwiska postawiono w obu ramkach znak „x” lub nie postawiono 

znaku w żadnej ramce, 

- nie ma możliwości w sposób jednoznaczny odczytania woli wyborcy (podarta karta, 

niewyraźne skreślenia), 

- na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.”; 

 

6) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Głos uważa się za ważny także w przypadku, gdy nie postawiono  znaku ,,x” w  polu przy 

nazwisku kandydata/kandydatów,  a postawiono znak ,,x”  w polu „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD 

GŁOSU.”; 

 
7) w załączniku nr 1 do Regulaminu skreśla się słowa: „jako podstawowym miejscu pracy” oraz „jednostka 

organizacyjna, ,,wydział”, a po słowach „student i doktorant” dodaje się słowa: „UTH Rad.”; 

 

8) w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do Regulaminu wykreśla się słowa: ,,jako podstawowym 

miejscu pracy” oraz zdania „UTH Rad. jest moim podstawowym miejscem pracy” oraz „Jestem 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy”; 

 

9)  w załączniku nr 4  do Regulaminu: 

          

          - dodaje się pole: „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” i zdanie: ,,Głos jest ważny również w przypadku, 

gdy nie postawiono znaku ,,x” w  polu przy nazwisku kandydata, a postawiono znak ,,x” w polu 

„WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”, 

       - zmienia się zdanie: „postawiono znak „x” przy więcej niż jednym nazwisku” na zdanie „postawiono 

znak „x” w więcej niż jednym polu” oraz zastępuje słowa: „przy żadnym nazwisku” słowami 

„w żadnym polu”; 
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10) w załączniku nr 5 do Regulaminu: 

 

    -  dodaje się pole opisane: „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” oraz zdanie: „Głos jest ważny 

również w przypadku, gdy nie postawiono znaku ,,x” w  polu przy nazwisku kandydata, 

a postawiono znak ,,x” w polu „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”, 

    - zmienia się słowa: „postawiono znak „x” w obu polach” na słowa „postawiono znak „x”  

w więcej niż jednym polu”; 

 

11)  w załączniku nr 6 do Regulaminu: 

       - dodaje się pole opisane: „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” oraz zdanie: „Głos jest ważny 

również w przypadku, gdy nie postawiono znaku ,,x” w  polu przy nazwisku kandydata, 

a postawiono znak ,,x” w polu „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” , 

       - zastępuje się słowa „przy żadnym nazwisku” na słowa „w żadnym polu”. 

 

2. Załączniki nr 1,2,3,4, 5 i 6 do Regulaminu stanowią integralną część nn. uchwały. 
 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 
Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego 

  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 

 prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 

 


