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Komunikat 1/2020  

z dnia 13 lutego 2020 

dotyczący wyborów Kolegium Elektorów 

 

Zgodnie z uchwałami Senatu UPP 399/2020 oraz 400/2020 dotyczącymi Regulaminu 

wyborów, Kalendarza wyborczego, Podziału na okręgi wyborcze oraz Podziału mandatów w 

wyborach do Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024, Uczelniana Komisja Wyborcza 

(UKW) ogłasza następujący harmonogram czynności wyborczych: 

1. Wybory odbywają się w okręgach wyborczych określonych w załączniku nr 1 do 

uchwały Senatu UPP 399/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.  

2. Liczba mandatów w poszczególnych okręgach określona została w załączniku nr 1 do 

uchwały Senatu UPP 400/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.  

3. Zgodnie z § 97 ust. 7 Statutu UPP każdy wyborca posiadający czynne prawo 

wyborcze ma prawo do zgłaszania kandydatów.  

4. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 85) członkiem kolegium elektorów może być osoba, 

która spełnia wymagania określone w art. 25 ust.2 w nawiązaniu do art.20 ust.1 pkt 1–

5 i 7, w szczególności: 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

 korzysta z pełni praw publicznych; 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 



 nie była karana karą dyscyplinarną; 

 w okresie od dnia 22lipca 1944r. do dnia 31lipca 1990r. nie pracowała w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 

października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 

z2019r. poz.430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

 nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

5. Zgłoszenie kandydata odbywa się pisemnie, na karcie zgłoszeniowej, dostępnej na 

stronie https://puls.edu.pl/pracownik/wybory. UKW zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej i osoby zgłaszanej. 

6. Zgłaszanie kandydatów na elektorów odbędzie w się w sali Senatu UPP (Collegium 

Maximum, III piętro) w godzinach 9.00-13.00 w dniach: 

17 lutego 2020 

18 lutego 2020 

19 lutego 2020 

7. Czynne prawo wyborcze przysługuje wyborcom według zasad określonych w § 97 

Statutu UPP. 

8. I tura wyborów odbędzie się 26 lutego 2020 r. w salach Collegium Maximum 

(I piętro, tzw. niska część) w godzinach 8.30-13.00 

sala 160 
głosują wyborcy z dyscyplin: 

 

ROLNICTWO I OGRODNICTWO 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA 

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

  



 

sala 161 
głosują wyborcy z dyscyplin: 

 

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO 

NAUKI BIOLOGICZNE 

WETERYNARIA 

NAUKI LEŚNE 

 

sala 163 
głosują wyborcy z dyscyplin: 

 

EKONOMIA I FINANSE  

oraz: 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY REPREZENTUJĄCY DYSCYPLINY  

NIEWIODĄCE ORAZ ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH DYDAKTYCZ-

NYCH 

PRACOWNICY UNIWERSYTETU NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADE-

MICKIMI 

9. Wyniki I tury ogłoszone zostaną  26 lutego 2020 r. poprzez ich umieszczenie na 

tablicach ogłoszeniowych w budynku Collegium Maximum oraz na stronie 

internetowej UPP. 

10. II tura wyborów odbędzie się 27 lutego 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 

sala 160 
głosują wyborcy z dyscyplin: 

 

ROLNICTWO I OGRODNICTWO 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA 

INŻYNIERIA MECHANICZNA 

 



sala 161 
głosują wyborcy z dyscyplin: 

 

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO 

NAUKI BIOLOGICZNE 

WETERYNARIA 

NAUKI LEŚNE 

 

sala 163 
głosują wyborcy z dyscyplin: 

 

EKONOMIA I FINANSE  

oraz: 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY REPREZENTUJĄCY DYSCYPLINY NIEWIO-

DĄCE ORAZ  

ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH DYDAKTYCZNYCH 

PRACOWNICY UNIWERSYTETU NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADE-

MICKIMI 

  

11. Wyniki II tury ogłoszone zostaną 28 lutego 2020 r. poprzez ich umieszczenie na 

tablicach ogłoszeniowych w budynku Collegium Maximum oraz na stronie 

internetowej UPP. 

12. 2 marca 2020, o godz. 15.00-17.00 , w sali wykładowej Biocentrum odbędzie się 

pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów.     

13. W dniach 14 lutego – 3 marca 2020 (w dni robocze) do dyspozycji Państwa czynny 

będzie punkt informacyjny UKW w Collegium Maximum w pokoju 406 w godzinach 

10.00-13.00. 

 

Przewodniczący UKW 

 

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 



 


