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KOMUNIKAT NR 2 z dnia 19.01.2016 r.

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - KOMISJI
ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na delegatów oraz czasie
i mieiscu przeprowadzenia wvborów delegatów z grupy

pracown ików Ad ministracj i Centraln ej oraz pracowników obsłu gi
prrypisanych Administracji Centralnej na zebranie uczelniane

poświęcone wybraniu Uczelnianego Kolegium Elektorów
NA KADENCĘ 201,6 _2020

Na podstawie § 2 ust 2 oraz § 12 ust. 2 Zńącznika nr 1 do Statutu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT)
Ordynacja wyborcza, jak teZ zgodnie z Komunikatem nr 1 Uczelnianej Komisji
Wyborczej z dnia 25listopada 2015 r. - w sprawie wykazu dokumentów i wzorów
druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów w kadencji 2016 - 20ż0, atakże
działając na podstawie uchwały nr 84 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie z dnia 30.11.2015 w sprawie powołania Okręgowych
Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na kadencj ę 2016-2020, Komisja
Administracji Centralnej - zwana dalej ,rKomisją"

ogłasza co następuje:

1. Od dnia 22 sĘcznia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2016 r. do godz. 14.00

przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na delegatów z grupy pracowników

Administracji Centralnej na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu Uczelnianego

Kolegium Elektorów.

2. Osobą zgłaszającą kandydata na delegata, o którym mowa w wyżej wymienionym

pkt. 1 niniejszego Komunikatu - zwanęgo dalej ,,Kandydatem na delegata" - możę

być wyłącznie osoba wyszczególniona w wykazie (wykaz obejmuje 337 osób

zatrudnionych w Administracji Centralnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie, na dztęń 04.01.2016 r.).

3. Kandydatem na delegata możę być wyłącznie osoba posiadająca bierne prawo

wyborcze, czyli osoba zatrudnionaw ZUT w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Zgjoszenie Kandydata na delegata musi zawięrać przynajmniej: Imię i nazwisko

Kandydata, osobę zgłaszajqcq Kandydata oraz pisemną zgodę Kandvdata na

kandvdowanie potwierdzona na zgłoszeniu. Wzór karty zgłos zęnia Kandy data

na delegata stanowi zalącznik nr 2 ninie,iszego l(tlmunil<iltu . Można zgłosić

więcej niz jednego Kandydata, ptzy czym dana kandydatura jest wżna tylko
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5.

wtedy, jeże|i kandydat wyrazi zgodę

na kandydowanie. Kandydat może zgłosić samego siebie.

ZgjoszeniaKandydatów na delegatów przyjmują następujący członkowie Komisji:

. Małgorzata Poniecka - Kancelaria Główna ZUT, na I piętro, pok.119

w Budynku Rektoratu, A1. Piastów 17,Szczecin;

r Iwona Btzozowska - Administracja Osiedla Studenckiego ZUT,naparterze,

pok. 5 ul. Sikorskiego3Il32, Szczecin.

Ogłoszenie Listy zgłoszonych Kandydatów na delegatów nastąpi w dniu

28.01.2016 r. (w szczególności poprzęz publikację listy na stronie internetowej

ZUT www.zut.edu.p1 - poprzez zakJadkę ,,PRACOWNICY' dalej zal<ładkę

,,rWBoRY, p, ,,K0MISJA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ,). Lista

zaułięrać będzie wyŁącznie kandydatów spełniających wymagania (w tym

wymagania co do terminu i sposobu z$oszenia kandydata) podane w wyżej

wymienionych pkt 1 - 5 niniejszego Komunikatu.

Wybory delegatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędą się w dniu

29 stycznia 2016 r. w Sali Konferencyjnej na parterze Rektoratu

Zachodńopomorskiego Uniwersfietu Technologicznego w Szczecinie,

Al. Piastów 17, Szczecin, w godzinach od 9.oo do 15.00.

8. Do wzięcia udziału w wyborach poprzez prawo oddania głosu uprawnione

są wyłącznie osoby wyszczególnione w wykazie 337 osób zatrudnionych

w Administracji Centralnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie oraz obsłudze przypisanej Administracji

Centralnej ZUT, na dzięń 04.0 1.20 1 5 r.

g. Głosowania dokonuje się osobiście wyłącznie na kartach do głosowania

przygotowanych przęz Komisję. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, sPoŚród

kandydatów umieszczonych na Liście kandydatów, o której mowa w wyżej

wymienionym pkt 6 niniejszego Komunikatu. Ka:żda z osób głosujących musi

okazać dokument tozsamości.

10. Wybór danego kandydata na delegata uvłaża się za dokonany, jeżeli kandYdat

uzyskał więcej niz połowę ważnię oddanych głosów.

o zakwalifikowaniu kandydata do grupy delegatów decyduje |iczba wńnię

oddanych głosów na kandydata w kolejności od najvlyższej do najnizszej.

7.



1l, JeŻeli w głosowaniu, dwóch lub więcej kandydatów otzymajednakową , najńższą
iloŚĆ głosów waŻrYch, a sytuacja ta uniemożliwia wszystkim tym kandydatom
zakwalifikowanie do gruPY delegatów, gdyżliczbaw ten sposób wybranych weunie
kandYdatów będzie większa ńż ustalona przez Senat ZIJT w Szczecinie,

PrzeProwadzone zostanie głosowanie uzupełniające (II tura głosowania). Głosowanie
uzuPehriające nastąPi spoŚród kandydatów , którzy otrzymali najniższą,jednakową
iloŚĆ głosów ważnYch, uniemoźliwiające im wszystkim zakwalifikowanie do grupy
delegatów.

O wYborze kandYdata do grupy delegatów decyduje liczba ważnie oddanych
głosów na kandydata w kolejności od najwyższej do najniższej.

12, Głosowanie, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Komunikatu nie będzie

PrzeProwa dzone, jeżeli zachodzic będzie konieczrośó uniewżnienia wyborów.

13, O Potrzebie PrzeProwadzenia głosowania uzupełniającego (II tury głosowania)
komisja zawiadomi odrębnym komunikatem (w szczególności poprzez
zalnieszczenie na stronie internetowej www,zut.edu.pl - poprzęz zal<ładkę

,,PRACOIłaNICY' dalej zakJadkę ,,IYYBORY, Pn. ,,KOMISJA
ADMINISTRACJI CENTRALNEJ')'). Komunikat zawięrać będzie
w szczególnoŚci PrZYcZYnę przeprowadzenia głosowania uzupełniającego, listę
kandydatów na delegatów objętych głosowaniem, oraz liczę mandatów do
obsadzenia. Jeżeli komunikat o potrzebie przeprowa dzęnia głosowania

uzuPełniającego nie będzie stanowił inaczej, głosowanie lzupełniające odbędzie
się W dniu 15.02.2012 r. w Sali Konferencyjnej na parterze Rektoratu
ZachodnioPomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
Al. Piastów 17,Szczecin, w godzinach od 9.oo do 15.oo

14, OddanY w wYborach głos jest wńny, jeżeli w karcie do głosowaniaw Watce przy
nazwisku kandydata, fl& którego oddaje się głos, postawiony
jest znak,,X".

15. Za niewżnY uznĄe się głos oddany na karcie do głosowania, na której wyborca
umieścił znak ,,x" przy liczbie nazwisk kandydatów większej
niz miejsc mandatowych, albo na której wyborca nie umieścił znaku ,,x'' przy
żadnymz nazwisk kandydatów, dokonał slaeśleń lub dopisał nazwiska.

16. Ogłoszenie wYników wyborów Komisja poda do wiadomości niezwłocznie po
zakończęniu jej prac, jednakże nie później niż 0t.02.2016 r. ogłoszenie wyników



nastąpi w szczególnoŚci poprzez zatrieszczenie na stronie intemetowej ZUT
www.zut.edu.pl poptzez zakJadkę ,,PRACOWNICY' dalej zahadkę

,,IYYBORY, p.,,KOMISJA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ')

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Komunikatem zastosowanie mają

właściwe przepisy, w tym obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym

oraz Statut ZUT. Postanowienia niniejszego Komunikafu nie będą stosowane

lub interpretowane w sposób, który narusza przepisy obowiązującej

ustawy o szkolnictwievłyższym oraz Statutu ZUT.

18. W razie konieczności Komisja zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia

postanowień niniejszego Komunikatu, w tym nriany wskazanych

w Komunikacie terminów wykonania poszczegóInych czynności wyborczych.

Zmiany lub uzupełnienia zostaną ogłoszone odrębnym komunikatem Komisji.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej -
Komisja Administracj i Centralnej

mgr Iwona Brzozowska

i^
.,}n: cac* Órxałc h ?]Łq


