
Uchwała Nr 42/2012 
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

z dnia 24 maja 2012 roku 
 

w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach dotyczących wyborów 

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

§1 
 

Zgodnie z § 72 ust.1 pkt 1-4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w skład rady wydziału 
wchodzą:  

1) dziekan jako przewodniczący, 
2) prodziekan lub prodziekani, 
3) dyrektorzy instytutów, 
4) oraz wszyscy nauczyciele akademiccy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale, którzy stanowią 58% składu rady 
wydziału łącznie z dziekanem, prodziekanami i dyrektorami instytutów posiadającymi tytuł 
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.  

Oznacza to, że w odniesieniu do wymienionej w § 72 ust.1 pkt pkt 1-4 kategorii  nauczycieli 
akademickich wyborów się nie przeprowadza. 
W związku z czym, w odniesieniu do dyrektorów instytutów oraz nauczycieli akademickich, 
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych  
na wydziale wchodzących w skład rady wydziału bez potrzeby przeprowadzenia wyborów § 80 ust.3 
pkt 11 Statut nie ma zastosowania. 
Wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów na wydziale, na którym  
zatrudnionych jest ponad sześćdziesięciu nauczycieli akademickich, gdy  zachodzi potrzeba dokonania 
do rady wydziału wyboru 60 nauczycieli akademickich, wybór może być dokonany spośród 
nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze w rozumieniu art. 71 ust.1 pkt 
3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 80 ust.3 pkt 11 Statutu 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, które to przepisy stanowią, że bierne prawo 
wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni 
jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, 
a w przypadku osób posiadających tytuł profesora - siedemdziesiątego roku życia.  
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 
                                                                                        Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 
      dr hab. Mariola Wojciechowska prof. UJK 

 


