
Zachodniopomorski Uniwersytet
"""i""t 

r"tbgiczny w Szczecinie

xor'łlś,lłłor'łiNlsTRAc'I.ENTRALNEJ KOMUNIKAT nr 3 z dnia 19.01.2016 r.

OKF4GOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - KOMISJI

ADMINISTRACJI

odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na delegatów oraz czasie
tów na zebranie

Uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli do Senatu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z grupy pracowników Administracji Centralnej oraz pracowników

obsługi prrypisanych Administracji Centralnej
NA KADENCJĘ 2016 _2020

Na podstawie § 7 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

w Śzczęcinie (ZUT), jak tez zgodnie z Komunikatem nr 1 Uczelnianej Komisji
Wyborczej z dnia 19 stycznia 2016 r. Kalendarz Wyborczy na kadencję

2016 _ 2020, a takżę dzińając na podstawie uchwały nr 84 Senatu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologrcznego w Szczecinie z dnia

30.11.2015 * sp.u*i" powołania Okręgowych Komisji Wyborczych na kadencję

2016-2020, Komisja Administracji - zwana dalej ,,Komisją"

oglasza co następuje:

Od 22.01.2016 r. do 27.01.2016 r. do godz. 14.00 pruyjmowane będą zgloszenta

kandydatów na delegatów z grupy pracowników Administracji Centralnej oraz

pracowników obsługi przypisanej Administracji Centralnej na zębrante uczelniane

poświęcone wybraniu przedstawicieli do Senatu ZIJT nakadencję 2016 _2020..

osobą zg}asząącąkandydata na delegata, o którym mowa w wyżej wymienionym

pkt 1 niniejszego Komunikatu _Zwanego dalej ,,Kandydatem na delegata" , jakteż

Kandydatem na deleg ata możę być wyłącznie osoba Wszczęgolniona w wykazie

337 osób zatrudnionych w Administracji Centralnej Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz obsłudze przypisanej

Administracji Centralnej ZIJT, w pełnym wymiarze czasu pracy, na dzień

04.01.2015 r. .

ZgŁoszenie Kandydata na delegata musi zawieruć przynajmniej: Imię i nazwisko

Kandydata, osobę zgłaszajqcq Kandydata oraz pisemna zgode Kandvdata

na kandvdowanie potwierdzoną na zgłoszeniu. Wzór karty z$oszenia

Kandydata na delegata stanowi zrrlącznilł nr l ninicj§zcs{", Komunikatu

pobierz treść za}ącz*ika Mozna zgłosić więcej niż jednego Kandydata, przy

1.

2.

J.



5.

czym dana kandydatura jest wżna tylko wtedy, jeże|i kandydat vłyrazi zgodę na

kandydowanie. Kandyd at może zgłosić samego siebie.

4. Zg}oszenia Kandydatów na delegatów przyjmują:

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

w Budynku Rektoratu, Al. Piastów 17,Szczecin;

Iwona Brzozowska - Administracja Osiedla Studenckiego ZUT, na parterze,

pok. 5 ul. Sikorskiego31l32, Szczecin.

Ogłoszenie LISTY Z;GŁOSZOIIIYCH KANDYDATOW na delegatów nastąpi

w dniu 28.01.2016 r. (w szczególności poprzez publikację listy na stronie

internetowej ZUT www.zut.edu.pl - poprzęz zal<ładkę pn. ,,PRACOWNICY" dalej

zakJadkę pL ,,\FYBORY', dalej zakładkę pn. ,,KOMISJA ADMINISTRACJI

CENTRALNEJ" Lista zawierać będzie vłyłącznle kandydatów spełniających

wymagania (w tym wymagania co do terminu i sposobu zgłoszenia kandydata)

podane w wyżej wymienionych pkt l - 4 niniejszego Komunikafu.

Wybory delegatów na Zebranie Uczelniane w celu wyboru przedstawicieli do

Senatu ZUT odbędą się w dniu 29 stycznia 2016 r. w Sali Konferencyjnej na

partetze Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,

w godzinach od 9.oo do 15.00.

Do wzięcia udzińu w wyborach poptzez prawo oddania głosu uprawnione

są vłyłącznie osoby vłyszczególnione w wykazie, o którym mowa

w pkt 2 niniejszego Komunikatu.

8. Głosowania dokonuje się osobiście wyłącznie na kartach głosowania

przygotowanych przez Komisję. Głosowanie odbywa się w sposób tajny,

spośród kandydatów umieszczonych na Liście kandydatów, o której mowa

w pkt 5 niniejszego Komunikatu. Każda z osób głosujących musi okazać

dokument tożsamości.

Wybór danego kandydata na delegata uwńa się za dokonany, jeżelt kandydat

uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przy czym maksymalna

Iicńa wybranych delegatów nie może być wyższa niz ustalonaprzęz Senat ZUT.

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy delegatów decyduje liczba wńnię

oddanych głosów na kandydata w kolejności od najwyższej do najniższej,

az do obsadzenia ilości mandatów ustalonej przez Senat ZUT.
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10. Jeżeli w głosowaniu, dwóch lub więcej kandydatów otrrymajednakową, najńższą

iloŚĆ głosów ważnych, a sytuacja ta uniemożliwia wszystkim tym kandydatom

zakwalifikowanie do grupy delegatów, gdyżliczbaw ten sposób wybranych waźnie

kandydatów będzie większa niż ustalonaprzez Senat ZUT,przeptowadzone zostanie

głosowanie uzupełniające (II tura głosowania). Głosowanie uzupełniające nastąpi

spośród kandydatów, któtzy otrzymali najniższą, jednakową ilość głosów

wużnych, uniemożliwiającym 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, ń do pełnego

obsadzenia ilości mandatów ustalonej przez Senat ZUT.

11. Głosowanie uzupełniające (II tura głosowania) przeprowadzone zostanię równięż

w przypadku dokonania wyboru kandydatów na delegatów w liczbie mniejszej

niż ustalona przez Senat ZUT. W takiej sytuacji głosowanie uzupełniające

zostanie przeprowadzone spośród kandydatow z listy, o której mowa w wyżej

wymienionym pkt 5 niniejszego Komunikatu, którzy nie zostali wybrani w

głosowaniu podstawowym. O wyborze kandydata do grupy delegatów decyduje

liczba ważnie oddanych głosów na kandydata w kolejności od najwyższej do

najniższej, az do pełnego obsadzenia ilości mandatów ustalonej przez Senat ZUT.

12. Głosowania, o których mowa w vłyżej wskazanych pkt l0 i 11 niniejszego

Komunikatu nie będą przeprowadzone, jeżeli zachodzió będzie konieczność

uniewaznienia wyborów.

13. O potrzebie przeprowadzęnia głosowania uzupełniającego (II tury głosowania)

Komisja zawiadomi odrębnym komunikatem (w szczególności popruez

zarrńęszczęnie na stronie internetowej ZUT www.zut.edu.pl - poprzez zakJadkę

pn. ,łRACOWNICY' dalej za\<ładkę pn. ,,ITYBORY", dalej zakJadkę

pn. ,,KOMISJA ADMINISTRACJI CENTRALNEł'. Komunikat zawięrać będzie

w szczególności lię kandydatow na delegatów objętych głosowaniem otaz

liczbę mandatów do obsadzenia. Jeżeli komunikat o potrzebie przeprowadzenia

głosowania uzupełniającego nie będzie stanowił inaczej, głosowanie

uzupełniające odbędzie się w dniu 15.02.2016 r. w holu na parterze Rektoratu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w godzinach

od 9.oo do l5.oo



14. OddanY w wYborach głos jest wazny, jeżeli w karcie do głosowania w kratce przy

nazwisku kandydata, rrźl którego oddaje się głos, postawiony
jest znak,,X".

15. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania, naktórej wyborca

umieścił znak ,,x" przy liczbie nazwisk kandydatów większej

niż ustalona przęz Senat ZIJT, albo na której wyborca nie umieścił znaku ,,X"

Przy żadnym z nazwisk kandydatów, dokonał skreśleń lub dopisał nazwiska.

16. Ogłoszenie wyników wyborów Komisja poda do wiadomościniezwłocznie

po zakończeniu jej prac tj. dn.01. lutego 2016r. Ogłoszenie wyników nastąpi

w szczególności poprzezzamięszczenie na stronie internetowej zuT
www. zut. e du. p l - p opr zez zal<ładkę pn., ! RAC o W N I C Iż' dal ej zakładkę

pn.,, W Y B O RY ", dalej zal<ładkę pn.,,K O M I S IA A D M I N I S T RA C J I C E N T RA L N E ł'
17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Komunikatem zastosowanie mają

właściwe przepisy, w tym obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym

oraz Statut ZUT. Postanowienia niniejszego Komunikatu nie będą stosowane

lub interpretowane w sposób, który narusza przepisy obowiązującej

ustawy o szkolnictwie wyższym otaz Statutu ZUT.

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

postanowień niniejszego Komunikatu, w tym zmiany wskazanych

w Komunikacie terminów wykonania poszczególnych czynności wyborczych.

Zmiany lub uzupełnienia zostaną ogłoszone odrębnym komunikatem Komisji.

Przewodnicząca Okręgowej

Wyborczej -
Komisja Administracj i Centralnej

mgr Iwona Brzozowska

Komisji

.diłr,ntn- }no,uonk,


