
R.0001.2.2020          

 

Uchwała Nr 31/20 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 29 września 2020 roku 

 

w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania 

 
Na podstawie § 49 ust. 4 pkt 12 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się stałą komisję skrutacyjną oraz określa się zasady tajnego głosowania  

w sprawach osobowych przeprowadzanych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

 

§ 2. 

1. Do zadań stałej komisji skrutacyjnej należy przeprowadzanie tajnych głosowań na 

posiedzeniach Senatu w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem kompetencji 

Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

2. Powołuje się stałą komisję skrutacyjną w następującym składzie: 

1) dr Karolina Kaszlińska- przewodnicząca komisji skrutacyjnej; 

2) mgr Marta Waszin - członek komisji; 

3) mgr Adrianna Sobczyńka - członek komisji. 

§ 3. 

Zasady tajnego głosowania w sprawach osobowych określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr 80/15 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej oraz określenia zasad tajnego głosowania.  

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 września 2020 roku. 

 

Przewodniczący  

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku  

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 



Załącznik do Uchwały Nr 31/20 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku 

z dnia 29 września 2020 roku 

 

 

Zasady 

tajnego głosowania w sprawach osobowych 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
 

1. W sprawach osobowych Senat Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwanej 

dalej: Uczelnią, podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, 

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Senatu,  

z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub 

Statutu Uczelni. 

2. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Senat spośród członków 

Senatu, z zastrzeżeniem kompetencji Uczelnianej Komisji Wyborczej. Komisja 

skrutacyjna działa w składzie co najmniej dwuosobowym. 

3. Członkowie Senatu głosują na kartach do głosowania opatrzonych okrągłą pieczęcią 

Uczelni oraz pieczątką nagłówkową Uczelni. 

4. Każdemu głosującemu przysługuje tylko jeden głos. 

5. Za głosy ważne uznaje się głosy oddane na kartach do głosowania, na których obok 

nazwiska osoby zakreślono tylko jedno z pól „Tak”, „Nie” lub „Wstrzymuję się”. 

6. Kart do głosowania nie może być więcej niż uprawnionych do głosowania obecnych na 

posiedzeniu Senatu. 

7. Karty do głosowania przygotowuje i wydaje komisja skrutacyjna. 

8. Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna umieszcza pytanie, którego treść dotyczy 

przedmiotu głosowania oraz trzy pola: „Tak”, „Nie” i „Wstrzymuję się”. 

9.  W przypadkach, gdy głosowanie dotyczy co najmniej dwóch osób, ich nazwiska na 

karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem 

tytułów i stopni naukowych. 

10. Komisja skrutacyjna wydaje każdemu uprawnionemu do głosowania tylko jedną kartę. 

11. Uprawnieni do głosowania biorący udział w głosowaniu wrzucają kartę do głosowania 

z oddanym przez siebie głosem do zapieczętowanej urny, nad którą pieczę sprawuje 

przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

12. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna udaje się do odrębnego pomieszczenia, 

otwiera urnę, oblicza oddane głosy i ustala wynik głosowania. 



13. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, który winien zawierać 

następujące dane: 

1) nagłówek – określenie przedmiotu głosowania, podanie daty posiedzenia 

Senatu; 

2) wskazanie liczb: 

a) ogólnej liczby członków Senatu, 

b) członków Senatu obecnych na posiedzeniu, 

c) wydanych kart do głosowania, 

d) oddanych głosów, 

e) ważnie oddanych głosów, 

f) nieważnie oddanych głosów, 

g) głosów „Tak”, „Nie” i „Wstrzymuję się” oddanych na każdą z osób, 

której dotyczy głosowanie; 

3) stwierdzenie, jaką decyzję podjął Senat Uczelni; 

4) protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej; 

14. Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół na sali obrad Senatu. 

15. W przypadku równej ilości głosów „Tak” i „Nie” oddanych na daną osobę 

przeprowadza się ponowne głosowanie na tym samym posiedzeniu Senatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


