Uchwała nr 3507
Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie określenia trybu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Prawa

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Rada Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku ustala, co następuje:
§1
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,
§2
Rada wydziału określa szczegółowy tryb wyborów przedstawicieli do rady wydziału.
§3
Wybory przedstawicieli do rady wydziału przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza
powołana przez radę wydziału.
§4
1. Wybory do składu rady wydziału w grupie pracowników, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt
5-6 Statutu UwB, są przeprowadzane przez wydziałową komisję wyborczą.
2. Wydziałowa komisja wyborcza przeprowadza wybór, w trybie określonym niniejszą
uchwałą rady wydziału:

1) 2 przedstawicieli nauczycieli akademickich niemających tytułu profesora lub
stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu
pracy
2) 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi którzy są
zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Zebranie wyborcze zwołuje wydziałowa komisja wyborcza, podając do wiadomości
wspólnoty wydziału dokładną datę i miejsce zebrania co najmniej na 7 dni przed jego
terminem w sposób umożliwiający każdemu wyborcy powzięcie wiadomości o czasie i
miejscu zebrania.
4. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej może zwołać zdalne zebranie wyborcze.
Zebranie wyborcze w formie zdalnej przeprowadzane jest z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających
przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym
(Blackboard Collaborate Ultra, Ankieter UwB). Link umożliwiający udział w posiedzeniu
zdalnym przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej wysyła na adres służbowy e-mail
uprawnionych do udziału w zebraniu, co najmniej 1 dzień przed jego terminem.
5. Prawidłowo zwołane zebranie wyborcze jest prawomocne do dokonania wyboru bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania.
6. Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej lub
upoważniony przez niego członek komisji.
7. Przewodniczący zebrania przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej w liczbie co najmniej
3 osób oraz protokolanta.
8. Z przebiegu każdego zebrania wyborczego protokolant sporządza protokół, który podpisuje
przewodniczący zebrania oraz protokolant.
9. Zgłaszanie kandydatów odbywa się jawnie, a zgoda na kandydowanie wyrażana jest w
formie pisemnego oświadczenia złożonego przewodniczącemu zebrania lub ustnie do
protokołu.

10. Prawo zgłaszania kandydatów posiada każdy uczestnik zwołanego zebrania wyborczego.
O zamknięciu listy kandydatów decyduje zebranie wyborcze w drodze uchwały.
11. Kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, umieszczani są na karcie do
głosowania w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania są sporządzane przez
wydziałową komisję wyborczą.
12. Mandat członka wydziałowej komisji wyborczej, który wyraził zgodę na kandydowanie w
wyborach przeprowadzanych przez tę komisję wyborczą, zostaje zawieszony na czas
wyborów.
13. Głosowanie przeprowadzane jest na ostemplowanych kartach do głosowania. Aktu
głosowania dokonuje się przez skreślenie kandydatów, przeciwko którym głos jest oddany. W
przypadku gdy głosowanie jest przeprowadzane w systemie Ankieter UwB aktu głosowania
dokonuje przez zaznaczenie “za” przy kandydacie, za którym głos jest oddany.
14. Głosowanie jest tajne i następuje poprzez osobiste wrzucenie karty wyborczej do urny
przez osobę uprawnioną, z zastrzeżeniem, gdy głosowanie jest przeprowadzane w systemie
Ankieter UwB
15. Głosujący dokonuje wyboru przez pozostawienie bez skreślenia nazwisk tych osób, na
które głosuje, z zastrzeżeniem gdy głosowanie jest przeprowadzana przez system Ankieter
UwB, gdyż w takim przypadku głosujący dokonuje wyboru przez zaznaczenie “za” przy
nazwiskach tych osób, na które głosu Łączna liczba nieskreślonych kandydatów nie może
być większa niż liczba wybieranych osób, a w przypadku gdy głosowanie jest
przeprowadzana przez system Ankieter UwB łączna liczba osób, za którymi oddano głosy
“za” nie może być większa niż liczba wybieranych osób.
16. Kartę do głosowania, na której głosujący skreślił wszystkich kandydatów, uznaje się za
głos ważny bez dokonania wyboru.
17. Kartę do głosowania, na której pozostawiono nie skreśloną większą liczbę nazwisk niż
liczba wybieranych osób oraz karty, na których dopisane zostały inne nazwiska, uznaje się za
głosy nieważne.
18. W przypadku zebrania wyborczego w formie zdalnej głosowania tajne odbywają się za
pomocą Ankietera UwB, do którego link jest wysyłany z adresu: ankieter@uwb.edu.pl.

19. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej ważnych
głosów, przy czym każdy z nich musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
Gdy w głosowaniu dokonywany jest wybór tylko jednej osoby, za wybranego uznaje się tego
z kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych.
20. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie dojdzie do wyboru, drugie głosowanie ponawia się w
terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję wyborczą. W ponownym głosowaniu
dopuszcza się możliwość zgłaszania nowych kandydatur.
21. W przypadku nieobsadzenia mandatu, wydziałowa komisja wyborcza musi niezwłocznie
ogłosić przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
22. Wyniki głosowania ogłaszane są przez komisję skrutacyjną. Komisja ta sporządza
następnie protokół z głosowania odrębnie dla każdego z przeprowadzonych głosowań.
Protokół z głosowania jest podpisywany przez każdego członka komisji skrutacyjnej. Wzór
protokołu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
23. Do protokołów z głosowań na zebraniu wyborczym dołącza się listę obecności oraz w
zapieczętowanej kopercie wszystkie karty do głosowania.
24.

Wydziałowa

komisja

wyborcza

ogłasza

na

zebraniu

wyborczym

wyniki

przeprowadzonych głosowań oraz ostateczne wyniki wyborów, niezwłocznie po ich
zakończeniu.
25. Wydziałowa komisja wyborcza po zakończeniu każdych wyborów sporządza protokół, w
którym przedstawia się ich przebieg i ostateczny rezultat. Protokół z wyborów podpisują
wszyscy obecni na zebraniu wyborczym członkowie wydziałowej komisji wyborczej. Wzór
protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
26. Po zakończeniu zebrania wyborczego, przewodniczący tego zebrania bezzwłocznie
przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów oraz
protokół, o którym mowa w pkt 24. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej
Uchwały.
27. Dokumentacja wydziałowej komisji wyborczej przechowywana jest w siedzibie wydziału.

28. Wydziałowa komisja wyborcza przedstawia sprawozdanie z wyborów do składu rady
wydziału na pierwszym posiedzeniu tej rady.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ
Komisji Skrutacyjnej
na zebraniu wyborczym Wydziałowej Komisji Wyborczej
z wyboru ………………………………………………………….
1.

Data zebrania wyborczego:

2.

Liczba uprawnionych do głosowania: .

3.

Liczba obecnych:

4.

Liczba oddanych głosów: .

5.

Liczba głosów ważnie oddanych:

6.

W 'wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

Imię i nazwisko kandydata

liczba uzyskanych głosów

l) …………………………………………………………. głosów
2) …………………………………………………………. głosów
3) …………………………………………………………. głosów
4) …………………………………………………………. głosów
5) …………………………………………………………. głosów
6) …………………………………………………………. głosów
7) …………………………………………………………. głosów
8) …………………………………………………………. głosów
9) …………………………………………………………. głosów

10) ………………………………………………………….
7.
1)
2)
3)

Komisja Skrutacyjna (imię i nazwisko, podpis):

głosów

Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ
Wydziałowej Komisji Wyborczej
z wyboru …………………………………
(dla Uczelnianej Komisji Wyborczej)
1.

Data zebrania wyborczego:

2.

Sposób powiadomienia wyborców: .

3.

Liczba osób uprawnionych do głosowania:

4.

Liczba osób obecnych na zebraniu:

5.

Przewodniczący zebrania•

6.

Komisja Skrutacyjna:

1)
2)
3)
7.

Liczba wybieranych

8.

Kandydaci i liczba uzyskanych przez nich głosów:

1) …………………………………………………………. - ……….głosów
2) …………………………………………………………. - ……….głosów
3) …………………………………………………………. - ……….głosów
4) …………………………………………………………. - ……….głosów
5) …………………………………………………………. - ……….głosów

9.

W wyniku głosowania wybrano następującego/ych ………………..

1)

………………………………………………………….

2)

………………………………………………………….

3)

………………………………………………………….

4)

………………………………………………………….

5)

………………………………………………………….

10.

Wydziałowa Komisja Wyborcza (imię i nazwisko, podpis)

1)

………………………………………………………….

2)

………………………………………………………….

3)

………………………………………………………….

4)

………………………………………………………….

5)

………………………………………………………….

6)

………………………………………………………….

Załącznik nr 3
SPRAWOZDANIE
Wydziałowej Komisji Wyborczej z wyboru
…………………………………..
(dla Uczelnianej Komisji Wyborczej)
1. Data zebrania wyborczego:
2.

Sposób powiadomienia wyborców: .

3.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: .

4.

Liczba osób obecnych na zebraniu: .

5.

Przewodniczący zebrania: .

6.

Liczba wybieranych

7.

W wyniku głosowania wybrano następującego/ych …………………...

1)
2)
3)
4)
5)
8.

Miejsce przechowywania dokumentów wyborczych:

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
……………………………………
(podpis)

