
 

Uchwała nr 6 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

zmieniająca Uchwałę nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 9 stycznia 2020 r.  

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w Uniwersytecie w Białymstoku 

 

 

Na podstawie § 80 ust. 1 pkt  1 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Uczelniana 

Komisja Wyborcza ustala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 9 stycznia 2020 r.  

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w Uniwersytecie w Białymstoku 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

− § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu w Białymstoku ustala następujący kalendarz 

czynności wyborczych, dotyczący wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu  

w Białymstoku, Senatu, do rad wydziałów i rad instytutów oraz wyboru rektora na 

kadencję 2020-2024. 

2. Okręgowe komisje wyborcze przeprowadzają wybory zgodnie z kalendarzem wyborczym. 

3. Samorząd studencki i samorząd doktorantów przeprowadzają wybory do Kolegium 

Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku i Senatu zgodnie z niniejszym kalendarzem 

wyborczym. 

 

do 22 stycznia 2020 roku  

1. Określenie przez Senat liczby mandatów dla poszczególnych grup pracowniczych oraz 

liczby przedstawicieli studentów i doktorantów w celu dokonania wyboru przedstawicieli 

do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. 

2. Utworzenie przez Senat okręgów wyborczych i liczby mandatów w poszczególnych  

okręgach dla grup pracowniczych  w celu dokonania wyborów: 

a) członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku, 

b) przedstawicieli do Senatu. 

3. Ustalenie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą szczegółowego trybu dokonywania 

czynności wyborczych. 

 

do 3 lutego 2020 roku 

Powołanie okręgowych komisji wyborczych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

 

do 10 lutego 2020 roku 

Wybór przewodniczących i zastępców okręgowych komisji wyborczych. 

 

do 17 lutego 2020 roku 

Ogłoszenie przez przewodniczących Okręgowych Komisji Wyborczych wyborów do 

Kolegium Elektorów Uniwersytetu. 



do 27 lutego 2020 roku 

1. Wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w poszczególnych grupach pracowniczych. 

2. Wybór do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku w grupie studentów i 

doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

do 9 marca 2020 roku 

1. Ogłoszenie przez Radę Uczelni terminu zgłaszania kandydatów na rektora. 

2. Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w poszczególnych grupach 

pracowniczych. 

 

do 22 kwietnia 2020 r. 

Zaopiniowanie przez Senat zgłoszonych do Rady Uczelni kandydatur na rektora. 

 

do 22 maja 2020 r. 

1. Zebranie Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku celem wyboru 

przewodniczącego Kolegium i komisji skrutacyjnej. 

2. Ustalenie przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku terminu spotkania  

z kandydatami na rektora. 

3. Uchwała Rady Uczelni o wskazaniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu kandydatów na 

rektora. 

 

do 29 maja 2020 r.  

Złożenie przez kandydatów na rektora przewodniczącemu Kolegium Elektorów Uniwersytetu 

oświadczenia lustracyjnego w terminie 7 dni od daty opublikowania uchwały o wskazaniu przez 

radę uczelni kandydatur na rektora. Podanie do publicznej wiadomości przez 

przewodniczącego Kolegium Elektorów listy kandydatów na rektora spełniających wymogi 

określone w Statucie do objęcia funkcji rektora. 

 

do 19 czerwca 2020 r. 

1. Spotkanie Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku i wspólnoty uczelni  

z kandydatami wskazanymi przez Radę Uczelni. 

2. Wybór rektora. 

 

do 30 czerwca 2020 r. 

1. Wybory do Senatu. 

2. Wybory do rad wydziałów i do rad instytutów. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB 


