Uchwała nr 3506
Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie określenia Regulaminu Wydziałowej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Rada Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku ustala, co następuje:
§1
Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku określa Regulamin Wydziałowej
Komisji Wyborczej.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)

wydziałowej

komisji

wyborczej

oznacza

to

Wydziałową

Komisję

Wyborczą

przeprowadzającą wybory przedstawicieli do rady wydziału,
2) wydziale — oznacza to Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
3) radzie wydziału — oznacza to Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
§3
1. W celu przeprowadzenia wyborów do rady wydziału w grupie pracowników, o których
mowa w § 60 ust. 1 pkt 5-6 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, rada wydziału powołuje
wydziałową komisję wyborczą.
2. Wydziałowa komisja wyborcza powoływana jest zgodnie z § 60 ust. 2 Statutu UwB, przez
radę wydziału na 4-letnią kadencję. Rada wydziału powołuje wydziałową komisję wyborczą
w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji wydziałowej komisji wyborczej.
3. Wydziałowa komisja wyborcza liczy 6 osób, w tym trzech nauczycieli akademickich
zatrudnionych na wydziale, jedną osobę niebędącą nauczycielem akademickim
zatrudnioną na wydziale, przedstawiciela studentów i przedstawiciela doktorantów.
4. Funkcji członka wydziałowej komisji wyborczej nie można łączyć z członkostwem w
Uczelnianej Komisji Wyborczej.

5. Pierwsze posiedzenie wydziałowej komisji wyborczej zwoływane jest przez dziekana.
Posiedzenie to musi zebrać się nie później niż w ciągu 5 dni od daty wejścia w życie
uchwały rady wydziału w sprawie powołania komisji.
6. Na pierwszym posiedzeniu wydziałowa komisja wyborcza wybiera ze swego składu
przewodniczącego komisji i jego zastępcę. Z chwilą dokonania wyboru przewodniczący
przejmuje prowadzenie obrad wydziałowej komisji wyborczej.
7. Kolejne posiedzenia wydziałowej komisji wyborczej zwołuje jej przewodniczący. Do
prawomocności obrad komisji konieczna jest obecność na jej posiedzeniu co najmniej
połowy członków komisji.
8. Wszelkie decyzje na posiedzeniach wydziałowej komisji wyborczej podejmowane są
zwykłą większością głosów jej członków. Głosowania są jawne, z wyjątkiem spraw o
charakterze personalnym, które rozstrzyga się w tajnym głosowaniu.
9. Zasady realizacji zadań wydziałowej komisji wyborczej w postępowaniu wyborczym są
określone w Uchwale nr 3507 Rady Wydziału Prawa UwB z dnia 10 lipca 2020 roku w
sprawie szczegółowego trybu wyboru przedstawicieli do rady wydziału.
10. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów przeprowadzanych przez wydziałową
komisje wyborcze oraz nad jej działalnością sprawuje Uczelniana Komisja Wyborcza. W
przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, Statutu UwB lub uchwał Rady
Wydziału, Uczelniana Komisja Wyborcza może podjąć decyzję o unieważnieniu
wyborów przeprowadzonych przez wydziałową komisję wyborczą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

