UCHWAŁA NR 10/KWA/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany terminarza czynności wyborczych

Na podstawie § 29 pkt 2 lit. a Statutu WAT stanowiącego załącznik do uchwały nr
16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
WAT uchwala się, co następuje:
§1
1. Uchwala się zmianę uchwały nr 7/KWA/2020 w sprawie ustalenia terminarza
czynności wyborczych w wyborach do Senatu WAT na kadencję 2020-2024
stanowiącego załącznik do uchwały.
2. Uchwala się nowy terminarz czynności wyborczych, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przewodniczący komisji wyborczej Akademii

......................................................

Załącznik
do uchwały nr 10/KWA/2020
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
komisji wyborczej Akademii

Terminarz czynności wyborczych
komisji wyborczej Akademii w roku 2020
Lp.

Czynności wyborcze

Termin

1

Uchwała KWA o zarządzeniu wyborów i
przekazanie tej uchwały do WKW, MKW,
samorządu doktorantów oraz samorządu
studentów

w ciągu co najmniej 3 dni po
wejściu w życie uchwały
Senatu o uchwaleniu
regulaminu wyborczego, ale
nie później 1 czerwca 2020 r.
– dzień G0

2

Otrzymanie z WKW oraz MKW uchwał o dzień G1=G0+co najwyżej 4
terminarzach
czynności
dni
wyborczych
w
obwodach
Otrzymanie od WKW oraz MKW list kandydatów dzień G2 = G0+co najwyżej 2
oraz list osób uprawnionych do głosowania,
tygodnie
wraz z uchwałami o przeprowadzeniu
weryfikacji list kandydatów zgodnie z § 7 ust. 4
Regulaminu wyborczego
Przygotowanie przez KWA kart do głosowania i dzień G3=G2+co najwyżej 4
przekazanie do WKW oraz MKW
dni

3

4

5

Przeprowadzenie wyborów przez WKW oraz
MKW, podjęcie uchwał dotyczących wyników
wyborów oraz ich przebiegu

G4=G2+co najmniej 2
tygodnie, ale nie więcej niż 4
tygodnie; termin pierwszego
zebrania wyborczego nie
wcześniej niż 5 dni po G2

6

Otrzymanie uchwał z WKW oraz MKW o
wynikach wyborów i ich przebiegu

dzień G5 = G4+co najwyżej 7
dni

7

Wydanie uchwały w sprawie ważności lub
nieważności wyborów oraz ogłoszenie wyników
w serwisie internetowym

dzień G5 + 7 dni

Oznaczenia:
KWA – komisja wyborcza Akademii
WKW – wydziałowa komisja wyborcza
MKW – międzywydziałowa komisja wyborcza

