
            

Komunikat nr 25 

Komisji Zebrań Uczelnianych ZUT w Szczecinie  

z dn. 19.11.2021 r. 

 
W sprawie ogłoszenia listy delegatów, podania terminu wyborów uzupełniających oraz trybu 

zgłaszania kandydatów na senatora do Senatu ZUT w Szczecinie spośród delegatów z grupy 

pozostałych nauczycieli akademickich 

  

Komisja Zebrań Uczelnianych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie informuje: 

 

1. Lista delegatów na zebrania uczelniane z grup pozostałych nauczycieli akademickich zostanie 

ogłoszona po zakończeniu wyborów elektorów z poszczególnych jednostek Uczelni, najpóźniej 

do 26.11.2021 r. 

 

2. Kandydaci na Senatora spośród delegatów z grupy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 

zgłaszani są na piśmie, za pomocą formularza (Załącznik nr 1). Kandydata na Senatora z listy 

delegatów grupy pozostałych nauczycieli akademickich może zgłosić pracownik ZUT z tej samej 

grupy pracowników posiadający czynne prawo wyborcze. Kandydat na Senatora musi wyrazić 

zgodę na kandydowanie na piśmie (Załącznik nr 1). 

 

3. Kandydaci na Senatora mogą być zgłaszani na spotkaniu wyborczym, czyli w dniu 29 listopada 

2021 r. przez pierwsze 15 minut zebrania wyborczego przed głosowaniem oraz elektronicznie do 

dn. 28  listopada 2021 do godz. 2000 na adres mailowy: Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl 

 

4. Wybory uzupełniające Senatora spośród delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 

w pierwszym terminie odbędą się 29 listopada 2021 r., o godz. 745  w sali Audytorium Maximum 

im. Lityńskiego, ul. Słowackiego 17, Wydział WKŚiR.  

W przypadku niedokonania wyboru drugą turę ustala się na 2 grudnia 2021 r., o godz. 745  w sali  

Audytorium Maximum im. Lityńskiego, ul. Słowackiego 17, Wydział WKŚiR. 

 

5. Jeżeli w wyniku głosowania w pierwszej i drugiej turze wyborów uzupełniających (w dniach 

29.11.2021 r. i 2.12.2021 r.) żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, KZU 

zarządza ponowne wybory uzupełniające Senatora spośród delegatów z grupy pozostałych 

nauczycieli akademickich, które w pierwszej turze odbędą się 6 grudnia 2021 r., o godz. 745  w 

sali Audytorium Maximum im. Lityńskiego, ul. Słowackiego 17, Wydział WKŚiR.  

W przypadku niedokonania wyboru drugą turę ustala się na 9 grudnia 2021 r., o godz. 745  w sali  

Audytorium Maximum im. Lityńskiego, ul. Słowackiego 17, Wydział WKŚiR. 

 

6. W przypadku zarządzenia ponownych wyborów Kandydaci na senatora mogą być zgłaszani na 

spotkaniu wyborczym, czyli w dniu 6 grudnia 2021 r. przez pierwsze 15 minut zebrania 

wyborczego przed głosowaniem oraz elektronicznie do dn. 5  grudnia 2021 do godz. 2000 na adres 

mailowy: Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl 

 

7. Przed rozpoczęciem zebrania członkowie komisji proszą o złożenie podpisu na liście obecności, z 

wcześniejszym okazaniem dowodu tożsamości. 

 

8. W związku z pandemią COVID 19 prosimy o: 

- przyjście na wybory w swoich maseczkach, 

- przyniesienia ze sobą własnego długopisu, 

- zachowania odstępu 2 metrów pomiędzy wyborcami, 



- zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę, 

- stosowania się do próśb i zaleceń Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich delegatów do uczestnictwa w wyborach  

 

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE!!! 

 

Przewodnicząca 

Komisji Zebrań Uczelnianych 

 

dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT  



Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 25 z dnia 19.11.2021 r.  

Komisji Zebrań Uczelnianych 

 

Komisja Zebrań Uczelnianych 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie 

w miejscu 

                                                             

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA SENATORA  

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich ZUT na kadencję 2021 – 2024 

 

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 25 Komisji Zebrań Uczelnianych z dnia 19.11.2021 r. zgłaszam 

niniejszym kandydaturę Pani/Pana1  

 

……………………………………………………………………………………… na SENATORA  

z grupy delegatów pozostałych nauczycieli akademickich. 

                                                        

 

 

 

Szczecin dnia ………………………         .............................................................. 

                                                                            (imię i nazwisko, podpis zgłaszającego) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZGŁOSZONEGO KANDYDATA  

o wyrażeniu zgody na kandydowanie  

 

Ja, niżej podpisany, zgodnie z treścią Komunikatu nr 25 Komisji Zebrań Uczelnianych  z dnia 19.11.2021 

r., wyrażam zgodę na kandydowanie na SENATORA z grupy delegatów pozostałych nauczycieli 

akademickich.  

 

 

Szczecin dnia …………..  

                                                                …………………………………..…………… 

                                                                       /imię i nazwisko, podpis kandydata/ 

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia kandydata: ………………………………………………. 

 

                                                           
1 Można zgłosić wyłącznie osobę z grupy delegatów pozostałych nauczycieli akademickich na zebranie wyborcze 

uzupełniające do Senatu ZUT ogłoszonej do dn. 26.11.2021 r. 


