
Uchwała nr 393/2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Kolegium Elektorów 

 

 

Na podstawie § 96 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Senat uchwala Regulamin 

Kolegium Elektorów stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.  

 

 

 

         R e k t o r  

 

 

            prof. dr hab. Jan Pikul 

 

  



Załącznik do uchwały 

 nr 393/2020 Senatu UPP  

 

 

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 

 

§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady i tryb działania Kolegium Elektorów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej „Kolegium”, zwoływanego w celu wyboru 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej „UPP”. 

2. W skład Kolegium wchodzą elektorzy wybrani na podstawie właściwych przepisów ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu UPP. 

 

§ 2 

 

1. Pierwsze posiedzenie Kolegium zwołuje i otwiera przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Wyborczej, zwanej dalej „UKW”, kierując nim do chwili wyboru przewodniczącego 

Kolegium.  

2. Przed wejściem do sali posiedzeń Kolegium elektor potwierdza swoją obecność podpisem. 

3. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący UKW przedstawia Kolegium projekt porządku 

obrad, a po jego przyjęciu sprawozdanie z wyboru elektorów oraz zarządza wybór 

przewodniczącego Kolegium. 

4. Każdy elektor ma prawo zgłosić kandydata na przewodniczącego Kolegium.  

5. Przewodniczącego Kolegium wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium.  

6. Przewodniczący Kolegium nie może kandydować na stanowisko Rektora.  

7. Przewodniczący Kolegium wykonuje zadania określone w ustawie i Statucie UPP,  

a ponadto, z zastrzeżeniem ust. 3, zwołuje i kieruje posiedzeniami Kolegium, czuwa nad 

przestrzeganiem tajności głosowania, zakazu prowadzenia w jakiejkolwiek formie agitacji 

wyborczej podczas głosowania, sporządza i podpisuje protokół posiedzenia Kolegium.  

 

§ 3 

 

1. Elektorzy mogą zasięgać opinii członków swoich grup wyborczych dotyczących 

kandydatów na Rektora. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim elektorom. 

3. Elektorzy mogą głosować tylko osobiście. 

 

§ 4 

 

1. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią przygotowuje UKW. 

2. Nazwiska kandydatów na Rektora umieszcza się na kartach do głosowania w porządku 

alfabetycznym. 

3. Kartę do głosowania wydaje się elektorowi po okazaniu dokumentu stwierdzającego 

tożsamość. Elektor otrzymuje od UKW kartę do głosowania i potwierdza jej otrzymanie 

podpisem. 

 



§ 5 

 

1. Głosowanie jest tajne i odbywa się w następujący sposób: elektorzy otrzymują kartę do 

głosowania i w sposób gwarantujący zachowanie tajności stawiają znak „X” w polu „za” lub 

„przeciw” obok imienia i nazwiska kandydata, po czym oddają głos wrzucając kartę do 

głosowania do urny. 

2. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż karta do głosowania, gdy karta 

została przedarta, gdy poczyniono na niej dopiski oraz gdy znak „X” postawiono w polu 

„za” przy liczbie kandydatów większej niż liczba mandatów, albo nie postawiono żadnego 

znaku „X”. 

 

§ 6 

 

W sali w trakcie trwania posiedzenia Kolegium mogą być obecni wyłącznie elektorzy, 

członkowie UKW oraz osoby, którym przewodniczący Kolegium udzieli pozwolenia. 

 

§ 7 

 

1. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie 

było przejściowo uniemożliwione, UKW może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo 

odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do 

wiadomości publicznej i przekazana Kolegium. 

2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania przewodniczący Kolegium w obecności 

członków UKW zapieczętowuje wlot urny wyborczej i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym 

spisem elektorów na przechowanie przewodniczącemu UKW.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, UKW ustala również liczbę kart niewykorzystanych, 

umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu 

UKW. Przed ponownym podjęciem głosowania UKW, w obecności przewodniczącego 

Kolegium, stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są 

nienaruszone.  

4. W razie naruszenia pieczęci albo braku pakietu UKW opisuje stwierdzony stan w protokole 

głosowania, jednocześnie powiadamiając o zdarzeniu Rektora, który prowadzi odpowiednie 

postępowanie wyjaśniające. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, UKW może zarządzić powtórzenie głosowania albo 

jego dokończenie po niezwłocznym przygotowaniu nowych kart do głosowania w liczbie 

odpowiadającej kartom niewykorzystanym. W razie zarządzenia powtórzenia głosowania 

przewodniczący Kolegium niezwłocznie, nie później niż 7 dnia od zarządzenia, zwołuje 

posiedzenie Kolegium. 

 

§ 8 

 

1. Po zakończeniu głosowania przewodniczący Kolegium ogłasza przerwę w posiedzeniu do 

czasu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania przez UKW. 

2. Po otrzymaniu protokołu od UKW przewodniczący Kolegium ogłasza wynik wyborów  

i stwierdza wybór Rektora.  

3. Dokumentacja wyborów wraz z niewykorzystanymi kartami do głosowania przechowywana 

jest przez UKW. 

 

 

 


