
Załącznik do uchwały Nr 1/I/2/2020  
RW IM PP z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

Regulamin 

Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej zwany dalej „Regulaminem” określa 

podstawowe zasady, zakres i tryb działania Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej. 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 

a) Uczelnia – Politechnikę Poznańską 

b) Statut – Statut Politechniki Poznańskiej, 

c) Rada Wydziału – Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej, 

d) Dziekan – Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej, 

e) Ustawa – Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.). 

3. Rada Wydziału jest organem kolegialnym Uczelni, którego kompetencje, skład, zasady wyboru 

oraz zakres działania określają: Ustawa, Statut oraz inne akty wewnętrzne uczelni. 

§ 2  

Udział w posiedzeniach Rady Wydziału 

1. Udział członków Rady Wydziału w jej posiedzeniach jest uprawnieniem i obowiązkiem każdego 

członka Rady Wydziału. 

2. Lista obecności członków Rady Wydziału na danym posiedzeniu jest załączana do protokołu z 

obrad Rady Wydziału. 

§ 3  

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Wydziału 

1. Harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Wydziału w danym roku akademickim proponuje 

Dziekan. 

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady Wydziału wraz z projektem porządku obrad 

członkowie Rady otrzymują drogą elektroniczną nie później niż na 5 dni przed terminem 

posiedzenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2. 

4. Dziekan może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze elektronicznego głosowania. 

5. Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia, Dziekan przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady 

Wydziału. 

6. Posiedzenia Rady są nagrywane (dźwiękowo) i protokołowane, a protokoły są jawne. 

§ 4  

Posiedzenia Rady Wydziału 

1. Posiedzeniom Rady Wydziału przewodniczy Dziekan. 

2. W przypadku nieobecności Dziekana, jego obowiązki określone niniejszym Regulaminem 

wykonuje upoważniony Prodziekan. 



3. Posiedzenie Rady Wydziału może być przeprowadzone jeżeli na posiedzeniu obecna jest co 

najmniej 1/2 statutowego składu osobowego Rady Wydziału – zgodnie z listą obecności.  

4. Przed przystąpieniem do porządku obrad Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje komisję 

skrutacyjną. 

5. Członkiem Komisji skrutacyjnej nie może być osoba, w sprawie której przewidziane jest 

głosowanie. 

6. Wynik głosowania ogłasza Dziekan. 

§ 5  

Podejmowanie uchwał przez Radę Wydziału 

1. Uchwały Rady Wydziału zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że dotyczą spraw zastrzeżonych 

osobnymi przepisami lub spraw, w których na wniosek jednego z członków Rady jest ustalona 

inna forma głosowania. Wymagana jest zwykła większość głosów. 

2. W sprawach osobowych uchwały Rady Wydziału zapadają w głosowaniu tajnym z bezwzględną 

większością głosów. 

3. Do podjęcia uchwały Rady Wydziału konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania członków Rady Wydziału, jeżeli przepis szczególny nie stanowi 

inaczej. 

4. Uchwały Rady Wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana, 

pracowników, doktorantów i studentów. 

5. Od uchwał Rady Wydziału służy odwołanie do Senatu. 

6. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

uchwały lub doręczenia jej osobie zainteresowanej. 

7. Jeżeli Rada Wydziału uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć 

nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W tym przypadku odwołaniu  

nie nadaje się dalszego biegu. W przeciwnym razie odwołanie winno być przesłane Senatowi  

w terminie 14 dni od daty rozpatrzenie przez Radę Wydziału. 

§ 6  

Komisje Rady Wydziału 

1. Rada Wydziału w celu usprawnienia realizacji ustawowych i statutowych zadań może powoływać, 

na okres trwania swojej kadencji, komisje stałe, a także w razie potrzeby komisje doraźne, 

określając ich skład i zadania. 

2. Członkami komisji mogą być osoby niewchodzące w skład Rady, w tym przedstawiciele 

organizacji związkowych, jednak większość składu każdej komisji stanowią członkowie Rady. 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, nie zastrzeżonych przepisami prawa lub 

Statutem do kompetencji Rady Wydziału, decyzje podejmuje Dziekan. 

2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania trybu przewidzianego dla jego 

wprowadzenia. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 


