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Załącznik Nr 6 do Statutu Politechniki Świętokrzyskiej 

przyjętego Uchwałą Senatu Nr 88/21 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

 

Regulamin funkcjonowania Senatu 

 

§ 1. [Zakres regulacji] 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Senatu Uczelni. 

 

§ 2. [Posiedzenia] 

1. Senat obraduje i podejmuje uchwały podczas posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor: 

1) z własnej inicjatywy;  

2) na wniosek co najmniej 1/3 członków Senatu lub 

3) na wniosek przewodniczącego Rady Uczelni. 

4. Posiedzenie Senatu może zostać zwołane przez inną osobę na zasadach określonych  

w statucie. 

5. Posiedzenia Senatu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z wyłączeniem 

miesięcy wakacji letnich. 

6. Zwołujący posiedzenie Senatu zawiadamia jego członków oraz dostarcza lub udostępnia 

potrzebne materiały co najmniej na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.  

W przypadku zwołania posiedzenia nadzwyczajnego termin wynosi co najmniej 24 godziny. 

7. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad, projekty uchwał i inne 

materiały będące przedmiotem posiedzenia. 

8. Projekt porządku obrad Senatu przygotowany przez Rektora jest przyjmowany na początku 

posiedzenia. Obrady Senatu są protokołowane, oraz mogą być rejestrowane audio lub video. 

9. Obradom Senatu przewodniczy Rektor, a podczas jego nieobecności – członek Senatu 

wybrany na pierwszym w kadencji posiedzeniu, posiadający co najmniej stopień doktora 

habilitowanego.  

10. W części obrad Senatu dotyczącej sprawozdania Rektora z realizacji strategii lub oceny 

działalności Uczelni obradom przewodniczy członek Senatu wybrany w głosowaniu jawnym, 

posiadający co najmniej stopień doktora. 

11. Posiedzenia Senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku, 

3) przeprowadzenie głosowań jawnych i tajnych 

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

12. Senat w drodze uchwały określa organizację posiedzeń, w tym tryb podejmowania uchwał, 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej o których mowa w ust. 11. 
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§ 3. [Tryby podejmowania uchwał] 

1. Uchwały Senatu są podejmowane w trybie jawnym, chyba że statut stanowi inaczej. 

2. W głosowaniu tajnym podejmuje się uchwały w następujących przypadkach: 

1) w sprawach osobowych; 

2) na zarządzenie Przewodniczącego obrad; 

3) na wniosek członka Senatu. 

3. Senat wydaje decyzje administracyjne i postanowienia poprzez podjęcie uchwały  

w sprawie, zgodnie z przepisami ustawy i statutu. 

4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Wynik głosowania podaje 

Przewodniczący obrad. 

5. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania. 

6. Karta do głosowania winna zawierać krótką treść podejmowanej uchwały oraz opcje : „za”, 

„przeciw”, „wstrzymuję się od głosu”. Karta może zawierać inne opcje niż wskazane w zdaniu 

pierwszym jeżeli wymaga tego charakter danej sprawy. 

7. Głosujący wyraża swoją decyzję przez zakreślenie obwódką wybranej odpowiedzi. 

8. Karta do głosowania winna być opatrzona pieczęcią firmową Uczelni, oraz zawierać 

pouczenie o warunkach nieważności głosu. 

9. Dla przeprowadzenia głosowania tajnego i ustalenia jego wyników Senat wybiera  

w głosowaniu jawnym co najmniej trzyosobową komisję skrutacyjną, która sporządza protokół  

z głosowania. 

10. Przewodniczący komisji skrutacyjnej podaje do wiadomości Senatu treść protokołu 

głosowania. 

11. Przewodniczący obradom może zarządzić reasumpcję głosowania, jeśli istnieje obawa,  

że głosujący działali w błędzie, co do istoty przedmiotu głosowania. 

 

§ 4. [Podejmowanie uchwał] 

1. Projekty uchwał wnosi pod obrady Rektor lub członek Senatu przewodniczący obradom. 

2. Poprawki zgłaszane na posiedzeniu do przedłożonych projektów uchwał, poddawane są 

pod głosowanie oddzielnie, jednakże zawsze w trybie przewidzianym dla danej uchwały.  

W pierwszej kolejności głosowane są poprawki najdalej idące. 

3. Uchwały Senatu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby członków, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej. 

4. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się sytuację, w której liczba głosów „za” 

jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

5. Przez zwykłą większość głosów rozumie się sytuację, w której liczba głosów „za” jest 

większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są uwzględniane. 

6. Przy ustalaniu wyniku głosowania pod uwagę bierze się wyłącznie ważnie oddane głosy. 

7. Uchwały w sprawach porządkowych podejmuje się zwykłą większością głosów. 

8. Uchwały Senatu są podawane do wiadomości członków wspólnoty. 
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§ 5. [Związanie uchwałami] 

Uchwały Senatu podjęte w sprawach należących do jego kompetencji są wiążące dla organów 

Uczelni oraz wszystkich członków wspólnoty. 

 

§ 6. [Decyzje administracyjne Senatu] 

Do uchwał Senatu w zakresie nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, będących 

decyzjami administracyjnymi lub postanowieniami, stosuje się także Kodeks postępowania 

administracyjnego.  

 

§ 7. [Wątpliwości interpretacyjne] 

Wątpliwości interpretacyjne lub proceduralne rozstrzyga Rektor. 

 

 

 

 

 

 


