
Uchwała nr 335/2016 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 stycznia 2016 r. 

 

 

w sprawie:  podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego 

Kolegium Elektorów, rozdziału mandatów członków Senatu oraz regulaminu 

wyborów i kalendarza czynności wyborczych 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 34, w związku z § 114 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat wyraża zgodę na:  

1) dokonany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą:  

– podział na okręgi wyborcze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

– rozdział mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w kadencji 

2016-2020, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

– rozdział mandatów członków Senatu w kadencji 2016-2020, stanowiący załącznik 

nr 3 do niniejszej uchwały,  

2) opracowany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą regulamin wyborów, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,  

3) ustalony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą kalendarz czynności wyborczych, 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.      

       

    

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

          

          

 

         R e k t o r  

 

            

            prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik nr 1 do uchwały 

nr 335/2016 Senatu UPP 

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań 

tel. 61 848-71-82, tel. 61 848-71-79 

 
 

Podział na okręgi wyborcze 

 

Wybory przeprowadza się w dziesięciu następujących okręgach wyborczych: 

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

2. Wydział Leśny 

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

4. Wydział Technologii Drewna 

5. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny 

9. Ogólnouczelniane Jednostki Dydaktyczne 

10. Okręg pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. 

 



         Załącznik nr 2 do uchwały 

 nr 335/2016 Senatu UPP 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań 

tel. 61 848-71-82, tel. 61 848-71-79 

Rozdział mandatów 
członków Uczelnianego Kolegium Elektorów 

Wydział 

Profesorowie i 
doktorzy habilitowani 

Pozostali nauczyciele 
akademiccy 

Studenci Doktoranci 

zatrudnieni mandaty zatrudnieni mandaty studiujący mandaty studiujący mandaty 

Rolnictwa 
i Bioinżynierii 

72 24 73 7 1954 7 61 

1 

Leśny 34 11 41 4 1489 6 43 

Medycyny 
Weterynaryjnej i 
Nauk o 
Zwierzętach 

50 17 66 6 1327 5 48 

Technologii 
Drewna 

24 8 47 4 568 2 30 

Ogrodnictwa 
i Architektury 
Krajobrazu 

36 12 51 4 687 3 25 

Nauk o Żywności 
i Żywieniu 

52 17 78 7 1734 7 53 

Inżynierii 
Środowiska i 
Gospodarki 
Przestrzennej 

31 10 45 4 1000 4 24 

Ekonomiczno-
Społeczny 

17 6 72 6 1292 5 20 

Ogólnouczelniane 
Jednostki 
Dydaktyczne 

0 0 32 3 0 0   

Razem 316 105 505 45 10 041 39 304 1 

 

Zgodnie z § 111 Statutu UPP w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzi 

ponadto 10 przedstawicieli pracowników uczelni niebędących nauczycielami 

akademickimi. 



Załącznik nr 3 do uchwały 

                                 nr 335/2016 Senatu UPP  

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań 

tel. 61848-71-82, tel. 61848-71-79 

Rozdział mandatów  
członków Senatu 

Wydział 

Profesorowie i 
doktorzy habilitowani 

Pozostali nauczyciele 
akademiccy 

Studenci Doktoranci 

zatrudnieni mandaty zatrudnieni mandaty studiujący mandaty studiujący mandaty 

Rolnictwa 
i Bioinżynierii 

72 3 73 2 1954 2 61 

1 

Leśny 34 3 41 1 1489 2 43 

Medycyny 
Weterynaryjnej i 
Nauk o 
Zwierzętach 

50 3 66 1 1327 1 48 

Technologii 
Drewna 

24 2 47 1 568 1 30 

Ogrodnictwa 
i Architektury 
Krajobrazu 

36 3 51 1 687 1 25 

Nauk o Żywności 
i Żywieniu 

52 3 78 2 1734 2 53 

Inżynierii 
Środowiska i 
Gospodarki 
Przestrzennej 

31 2 45 1 1000 1 24 

Ekonomiczno-
Społeczny 

17 1 72 1 1292 1 20 

Ogólnouczelniane 
Jednostki 
Dydaktyczne 

0 0 32 1 0 0   

Razem 316 20 505 11 10041 11 304 1 

 

Zgodnie z § 111 Statutu UPP w skład Senatu wchodzi ponadto 5 przedstawicieli 

pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. 



Załącznik nr 4 do uchwały 

nr 335/2016 Senatu UPP 

 
 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań 

tel. 61 848-71-82, tel. 61 848-71-79 

 

REGULAMIN WYBORÓW  

 

Podstawę prawną pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych komisji 

wyborczych stanowią: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst 

jedn. Dz. U. z 2012, poz. 572, z późniejszymi zmianami) - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

i uchwały Senatu dotyczące wyborów, w tym niniejszy regulamin. 

 

Przepisy wspólne 

 

1. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. 

2. Kandydaci w wyborach organów jednoosobowych i ich zastępców oraz przedstawicieli 

do organów kolegialnych nie mogą być członkami właściwych komisji wyborczych. 

Członkowie komisji tracą członkostwo w komisji, z dniem podpisania zgody na 

kandydowanie.  

3. Uzupełnienie składu komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych  

w przepisach o jej powołaniu. 

4. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić kampanii na rzecz kandydatów  

w wyborach, które komisja ta przeprowadza. 

5. Rozdziału mandatów dokonuje się na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 

2015 roku.  

6. Listę osób uprawnionych do głosowania przygotowuje Dział Osobowy i Spraw 

Socjalnych według stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2016 roku. Osoby zatrudnione 

w Uniwersytecie po tym terminie mogą zostać dopisane do listy na swoją prośbę.  

7. Właściwe komisje wyborcze podejmują uchwały w zakresie swoich uprawnień zawartych 

w statucie Uniwersytetu oraz w niniejszym regulaminie. 



8. Komisje wyborcze podają terminy przeprowadzanych przez siebie wyborów,  

co najmniej 7 dni przed dniem głosowania, na przeznaczonych do tego celu tablicach 

ogłoszeń i na właściwych stronach internetowych Uniwersytetu. 

9. Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo do zgłaszania 

kandydatów. 

10. Przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej do organów 

kolegialnych wybierają członkowie tych grup, z zastrzeżeniem, że elektorów spośród 

nauczycieli akademickich wybierają wszyscy nauczyciele akademiccy łącznie. 

11. Wybory przeprowadza się w miejscu i czasie umożliwiającym wyborcom uczestniczenie 

w głosowaniu. 

12. Zakazuje się prowadzenia kampanii wyborczej w dniu wyborów w lokalach wyborczych 

i przed wejściem do tych lokali. 

13. Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym muszą 

być równocześnie obecne co najmniej trzy osoby będące członkami komisji wyborczej, 

w tym przewodniczący lub jego zastępca. 

14. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje właściwej komisji wyborczej 

dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

15. Komisja wyborcza sporządza protokół głosowania, w co najmniej dwóch egzemplarzach. 

Protokół głosowania podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące  

w skład właściwej komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. 

16. Wyborcy przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu w sprawie przebiegu lub 

wyników wyborów do właściwej komisji wyborczej, najpóźniej w następnym dniu 

roboczym po zaistnieniu zdarzenia. Wnoszący protest powinien sformułować w nim 

zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Komisja 

wyborcza rozpatruje protest w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania protestu. 

17. Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy Uczelnianej Komisji 

Wyborczej zapewnia Rektor a wydziałowej komisji wyborczej – dziekan.



Uczelniana Komisja Wyborcza 

 

1. Ustala wzory kart do głosowania, protokołu głosowania i zaświadczeń o wyborze. 

2. Uchyla uchwały wydziałowych komisji wyborczych podjęte z naruszeniem prawa  

lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawę komisji wydziałowej  

do ponownego rozpatrzenia lub podejmuje decyzję w sprawie. 

3. Podając do wiadomości listy kandydatów na stanowiska Rektora i prorektorów, wyznacza 

jednocześnie terminy otwartych zebrań pracowników i studentów Uniwersytetu  

z kandydatami, odpowiednio nie później niż na dwa dni przed terminami wyborów rektora 

i prorektorów. 

4. Podaje informacje o miejscach, terminie, przebiegu oraz wynikach wyborów 

(niezwłocznie po ich zakończeniu) na przeznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń  

w holu Collegium Maximum i na właściwych stronach internetowych Uniwersytetu. 

5. Uchwala wytyczne i podejmuje decyzje w zakresie wyborów, w sprawach 

nieuregulowanych w odpowiednich ustawach, statucie Uniwersytetu i niniejszym 

regulaminie. 

 

Wydziałowa komisja wyborcza 

 

1. Podaje do wiadomości listy kandydatów na stanowiska dziekana i prodziekanów, 

wyznaczając jednocześnie terminy otwartych zebrań pracowników i studentów wydziału 

z kandydatami, odpowiednio nie później niż na dwa dni przed terminami wyborów 

dziekana i prodziekanów. 

2. Podaje informacje o miejscach, terminie, przebiegu oraz wynikach wyborów 

(niezwłocznie po ich zakończeniu) na przeznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń  

i na właściwych stronach internetowych Uniwersytetu. 

3. Dokonuje rozdziału mandatów członków wydziałowych kolegiów elektorów zgodnie  

z § 112 ust. 5 statutu Uniwersytetu. 

 



Załącznik nr 5 do uchwały 

nr 335/2016 Senatu UPP 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań 

tel. 61 848-71-82, tel. 61 848-71-79 

 
 

Kalendarz czynności wyborczych: 
 

do 23 marca 2016 roku (środa) 

1. Wydziałowe komisje wyborcze: 

a) przeprowadzą wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawicieli 

pozostałych nauczycieli akademickich do Uczelnianego Kolegium Elektorów  

i wydziałowych kolegiów elektorów; 

b) przeprowadzą wybory przedstawicieli pracowników wydziału niebędących 

nauczycielami akademickimi do wydziałowych kolegiów elektorów; 

c) wraz ze studenckimi podkomisjami wyborczymi przeprowadzą wybory przedstawicieli 

studentów do Uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów oraz do Senatu i rad 

wydziałów; 

d) wraz z podkomisjami wyborczymi doktorantów przeprowadzą wybory przedstawicieli 

doktorantów do rad wydziałów. 

 

2. Uczelniana Komisja Wyborcza: 

a) przeprowadzi wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych do Uczelnianego Kolegium 

Elektorów; 

b) wraz z podkomisją doktorantów przeprowadzi wybory przedstawiciela doktorantów  

do Uczelnianego Kolegium Elektorów; 

c) zorganizuje spotkanie z kandydatami na przedstawicieli pracowników uczelni 

niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów  

i przeprowadzi wybory przedstawicieli pracowników uczelni niebędących 

nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów. 



 

10 marca (czwartek) 2016 roku, godz. 13.00 

upływa termin zgłaszania kandydatów na Rektora.  

Dyżury Komisji Wyborczej 8, 9 i 10 marca 11.00 – 13.00 w sali Senatu 

 

17 marca (czwartek) 2016 roku, godz. 15.00 

w sali wykładowej Biocentrum – spotkanie z kandydatami na Rektora 

 

31 marca (czwartek) 2016 roku, godz. 10.00-11.00  

w Kolegium Rungego Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru Rektora 

godz. 13.00-14.00 

II tura wyborów Rektora (jeśli nie zostanie dokonany wybór Rektora w I turze) 

 

7 kwietnia (czwartek) 2016 roku, godz. 15.00   

upływa termin zgłaszania kandydatów na prorektorów 

 

8 kwietnia (piątek) 2016 roku, godz. 15.00 

w sali wykładowej Biocentrum spotkanie z kandydatami na prorektorów 

 

11 kwietnia (poniedziałek) 2016 roku, godz. 10.00-11.00  

w sali Kolegium Rungego Uczelniane Kolegium Elektorów dokona wyboru prorektorów 

godz. 13.00-14.00 

II tura wyborów prorektorów (jeśli nie zostanie dokonany wybór prorektorów w I turze) 

 

do 15 kwietnia 2016 roku 

upływa termin zgłaszania kandydatów na dziekanów w wydziałowych komisjach wyborczych 

 

do 22 kwietnia 2016 roku  

wydziałowe kolegia elektorów dokonują wyborów dziekanów 

 

do 29 kwietnia 2016 roku  

wydziałowe kolegia elektorów dokonują wyborów prodziekanów 

 



w dniach 9, 10 i 11 maja 2016 roku: zgłaszanie kandydatów na członków Senatu odpowiednio 

do wydziałowych komisji wyborczych oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

do 23 maja 2016 roku 

Wydziałowe komisje wyborcze: 

a)  przeprowadzą wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawicieli 

pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu; 

b)  przeprowadzą wybory pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników 

niebędących nauczycielami do rad wydziałów. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza: 

a)  przeprowadzi wybory przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych do Senatu; 

b)  zorganizuje spotkanie z kandydatami na przedstawicieli pracowników uczelni 

niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu i przeprowadzi wybory 

przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi  

do Senatu. 

 
 


