
Uchwała Nr 74/2017 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 3 marca  2017 roku 
 

 

zmieniającą uchwałę nr 59/2017 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 

2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych 

 

Na podstawie § 89 ust.1 pkt 2 oraz § 92 w zw. z § 203 Statutu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego uchwala się, co następuje: 
 

§1 

 

1. W uchwale Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej nr 59/2016 z dnia 20 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych, w załączniku nr 1 do uchwały – 

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do organów jednoosobowych, kolegialnych 

oraz wyborczych na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu na kadencję 2016-2020, 

dokonuje się poniższych zmian: 

1) w pozycji 10 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu: 

„ od 6 marca 2017 do 13 marca 2017 r.”, 

2) pozycję 11 skreśla się, 

3) w pozycji 12 – Ogłoszenie listy kandydatów do Rady Wydziału dotychczasową treść 

zastępuje się treścią w brzmieniu:” 15 marca 2017 r.”, 

4) pozycję 13 skreśla się, 

5) w pozycji 14 – Wybory do Rady Wydziału dotychczasową treść zastępuje się treścią 

w brzmieniu: „23 marca 2017 r.”, 

6) pozycję 15 skreśla się, 

7) w pozycji 16  - Ogłoszenie listy członków Rady Wydziału – dotychczasową treść 

zastępuje się treścią w brzmieniu: ”30 marca 2017 r.”, 

8) pozycję 17 skreśla się. 

2. Uwzględniając postanowienia ust.1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały UKW UJK  nr 59/2017 

 

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do organów jednoosobowych, 

kolegialnych oraz wyborczych na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu na kadencję 

2016-2020 

 

Lp. Czynność wyborcza 

 

Termin 

1. Zgłaszanie kandydatów do kolegium Elektorów Wydziału 23 I. – 30. I. 2017 r. 

2. Zgłaszanie kandydatów na Dziekana 23 I. – 30. I. 2017 r. 

3.  Ogłoszenie listy kandydatów do kolegium Elektorów Wydziału 31. I. 2017 r 

4. Ogłoszenie listy kandydatów na Dziekana 31. I. 2017 r. 

5. Wybory do kolegium Elektorów Wydziału 

 

 

8. II. 2017 r. 

6. Wybory Dziekana 

 
10. II. 2017 r. 

7. Zgłoszenie kandydatów na Prodziekana 13.- 20 II. 2017 r. 

8. Ogłoszenie listy kandydatów na Prodziekana 21. II. 2017 r. 

9. Wybory Prodziekana  

 

 

1. III. 2017 r. 

10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału  od 6 marca 2017 r. do    

13 marca    2017 r. 

11. skreślono  

12. Ogłoszenie listy kandydatów do Rady Wydziału 15 marca 2017 r. 

13. skreślono  

14. Wybory do Rady Wydziału 

 

 

23 marca  2017 r. 

15. skreślono  

16. Ogłoszenie listy członków Rady Wydziału 30 marca 2017 r. 

 skreślono  

 

 

 
§ 2 

1. W uchwale Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej nr 59/2016 z dnia 20 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych, w załączniku nr 2 do uchwały – 



Kalendarz czynności wyborczych w wyborach na prorektora ds. studenckich 

i kształcenia na kadencję 2016-2020, dokonuje się poniższych zmian: 

1) w pozycji 1 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu: 

„ od 6 marca do 8 marca 2017 r. do godz. 15.00 - Zgłaszanie kandydatów na 

prorektora”, 

2) w pozycji 2 dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu: 

„9 marca 2017 r. ogłoszenie listy kandydatów na prorektora”. 

2. Uwzględniając postanowienia ust.1 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach na prorektora ds. studenckich 

i kształcenia na kadencję 2016-2020 

 

Lp. Data Czynność wyborcza 

1. od 6 marca 2017 r. do 8 marca 2017 r.  

do g. 1500 

Zgłaszanie kandydatów na prorektora 

2. 9 marca  2017 roku Ogłoszenie listy kandydatów na prorektora 

3. 17 marca 2017 roku Wybory prorektora 

4. 21 marca 2017 roku Ogłoszenie wyników wyboru na prorektora 

 

§ 3 

Dodaje się załącznik nr 3 -  kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do 

Senatu w grupie nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych 

i pozawydziałowych .  

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu  na kadencję 

2016-2020 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych i pozawydziałowych 

 

Lp. Data Czynność wyborcza 

1. od 6 marca 2017 r. do 13 marca     

2017 r.  do g. 1500 

Zgłaszanie kandydatów do Senatu 

2. 15 marca  2017 roku Ogłoszenie listy kandydatów do Senatu 

3. 30 marca 2017 roku Wybory uzupełniające do Senatu    

4.                3 kwietnia 2017 r.  Ogłoszenie wyników wyboru do Senatu 

 

§ 4 

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         

          Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej            

                                                                                                      r. pr. Roman Wołowiec 


