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REGULAMIN WYBORÓW 

DO RAD NAUKOWYCH DYSCYPLIN KADENCJI 2019-2020  

Podstawę prawną pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych 

komisji wyborczych stanowią: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zm.); Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze 

zm.); Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2006 r.  

oraz § 101 pkt 3 i 4, § 104, § 108 ust. 1, § 110, w związku z § 117 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 r.   

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Wybory do rad naukowych dyscyplin są bezpośrednie i tajne. 

2. Głosować można tylko osobiście. 

3. Wybory przeprowadza się w miejscu i czasie umożliwiającym wyborcom 

uczestniczenie w głosowaniu. 

4. Zakazuje się prowadzenia kampanii wyborczej w dniu wyborów w lokalach 

wyborczych i przed wejściem do tych lokali. 

 

§ 2 

 

1. Wybory do rad naukowych dyscyplin przeprowadzają Uczelniana Komisja 

Wyborcza i wydziałowe komisje wyborcze, z wyjątkiem wyborów przedstawicieli 

doktorantów do tych rad, które przeprowadza właściwy organ samorządu 

doktorantów.   
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2. Właściwe komisje wyborcze podejmują uchwały w zakresie swoich uprawnień 

zawartych w statucie Uniwersytetu oraz w niniejszym regulaminie. 

3. Komisje wyborcze ogłaszają terminy przeprowadzanych przez siebie czynności 

wyborczych,  na przeznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń i na właściwych 

stronach internetowych Uniwersytetu, przy czym termin głosowania powinien być 

podany co najmniej 7 dni przed dniem głosowania. 

4. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. 

5. Członek komisji wyborczej, przeprowadzającej wybory do rady naukowej 

dyscypliny do której jednocześnie kandyduje, podlega wyłączeniu z udziału  

w czynnościach wyborczych bezpośrednio związanych z obliczaniem głosów  

i ustalaniem wyników głosowania do tej rady. 

6. Uzupełnienie składu komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o jej powołaniu. 

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

w wyborach, które komisja ta przeprowadza. 

 

§ 3 

1. Uprawnienia do głosowania (czynnego prawa wyborczego) oraz kandydowania 

do rad naukowych dyscyplin (biernego prawa wyborczego) ustala się mając 

w szczególności na względzie odpowiednio § 104 pkt 3 oraz  § 37 ust. 5 Statutu 

UPP z dnia 26 czerwca 2019 r. 

2. Każdy nauczyciel akademicki posiadający czynne prawo wyborcze, 

reprezentujący zadeklarowaną przez siebie dyscypliną naukową, ma prawo do 

zgłaszania kandydatów, uzasadniając swoje zgłoszenie dorobkiem naukowym 

kandydata, zgodnie z § 104 pkt 1 i 2 Statutu UPP z dnia 26 czerwca 2019 r. 

3. Listy osób uprawnionych do głosowania (czynne prawo wyborcze) 

oraz kandydowania (bierne prawo wyborcze) do poszczególnych rad naukowych 

dyscyplin ogłasza się na stronie internetowej Uniwersytetu. 

 

§ 4 

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

muszą być równocześnie obecne co najmniej trzy osoby będące członkami 

komisji wyborczej. 
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2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje właściwej komisji 

wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 

3. 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. Dopuszcza się, zamiast drugiego egzemplarza w wersji 

papierowej, zapisaną na trwałym nośniku elektroniczną fotokopię (skan) 

podpisanego egzemplarza w wersji papierowej. 

 

§ 5 

Wybór kandydata na członka rady naukowej dyscypliny następuje zgodnie  

z § 104 pkt 7 i 8 Statutu UPP z dnia 26 czerwca 2019 r.  

 

§ 6 

1. Wyborcy przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu w sprawie przebiegu 

lub wyników wyborów do właściwej komisji wyborczej, najpóźniej w następnym 

dniu roboczym po zaistnieniu zdarzenia.  

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub 

wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.  

3. Komisja wyborcza rozpatruje protest w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania protestu. 

 

§ 7 

Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy Uczelnianej Komisji 

Wyborczej zapewnia Rektor a wydziałowej komisji wyborczej – dziekan. 
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Uczelniana Komisja Wyborcza 

 

§ 8 

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) 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; 

4) uchwala wytyczne i podejmuje decyzje w zakresie wyborów, w sprawach 

nieuregulowanych w odpowiednich ustawach, statucie Uniwersytetu i 

niniejszym regulaminie; 

5) przeprowadza czynności wyborcze związane z wyborami do rad naukowych 

dyscyplin nieprzypisanych do wydziałów Uniwersytetu. 

 

Wydziałowa komisja wyborcza 

§ 9 

 Wydziałowa komisja wyborcza: 

1) przeprowadza czynności wyborcze związane z wyborami do rad naukowych 

dyscyplin przypisanych do wydziałów Uniwersytetu; 

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. 

 

 


