
Uczelniana Komisja Wyborcza 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

tel. 61 848-7249, tel. 61 848-7141  

 

Komunikat 2/2020 

z dnia 13 lutego 2020 

dotyczący wyborów Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Zgodnie z § 100 Statutu UPP oraz uchwałami Senatu UPP 399/2020, 400/2020 dotyczących 

wyborów Rektora oraz kalendarza wyborczego Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza 

następujący harmonogram czynności wyborczych: 

 

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

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 85) art. 24 ust. 1, Rektorem może być osoba, która 

spełnia wymagania określone w art. 20 ust.1 pkt 1–6, a w uczelni publicznej – która 

także posiada co najmniej stopień doktora oraz spełnia wymaganie określone w art.20 

ust.1 pkt 7 oraz warunki określone w Statucie UPP. 

2. Zgodnie z § 100 ust. 1 Statutu UPP, prawo do zgłaszania kandydatów na Rektora ma 

Rada Uczelni, co najmniej 10 członków Senatu lub grupa co najmniej 20 nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, dla 

których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Zgłoszenie kandydata 

odbywa się pisemnie, na karcie zgłoszeniowej, zamieszczonej na stronie 

https://puls.edu.pl/pracownik/wybory. Dostępne są dwa wzory kart w zależności od 

trybu zgłaszania. 

  

https://puls.edu.pl/pracownik/wybory


3. Zgłaszanie kandydatów na Rektora odbywać się będzie w Sali Senatu Collegium 

Maximum w następujących terminach: 

19 luty 2020, godz. 10.00 – 13.00 

20 luty 2020, godz. 8.00 – 11.00 

21 luty 2020, godz. 9.00 – 11.00 

4. Ogłoszenie kandydatów na Rektora, po przedstawieniu Senatowi i wskazaniu przez 

Radę Uczelni, odbędzie się 23 marca 2020 r. poprzez umieszczenie nazwisk 

kandydatów na tablicach ogłoszeń w holu Collegium Maximum oraz na stronie 

internetowej uczelni.  

5. Spotkanie z kandydatami na Rektora odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. w sali 

wykładowej Biocentrum, od godz. 14.00. 

6. Wybory Rektora odbędą się 7 kwietnia 2020 r. w Kolegium Rungego. 

a) I tura wyborów odbędzie się w godzinach 9.00 – 10.00. 

b) Wyniki I tury wyborów zostaną podane o godz. 11.00. 

c) II tura wyborów odbędzie się w godzinach 12.00 – 13.00. 

d) Wyniki II tury wyborów zostaną podane o godz. 13.30. 

  

 

przewodniczący UKW 

 

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 

 


