
     

  Uchwała nr 411/2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 399/2020 Senatu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie podziału 

na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Kolegium Elektorów, rozdziału 

mandatów członków Senatu oraz regulaminu wyborów i kalendarza czynności 

wyborczych.   

 

 

Na podstawie § 31 pkt 18 w związku z § 94 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się uchwałę nr 399/2020 Senatu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie podziału na okręgi 

wyborcze, rozdziału mandatów członków Kolegium Elektorów, rozdziału mandatów członków 

Senatu oraz regulaminu wyborów i kalendarza czynności wyborczych zmienioną uchwałą  

nr 400/2020 Senatu z dnia 13 lutego 2020 r., w ten sposób, że:  

1) opracowany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą regulamin wyborczy otrzymuje 

brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) opracowany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą kalendarz czynności wyborczych 

otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Rektor 

 

        prof. dr hab. Jan Pikul 

 

  



Załącznik nr 1 do uchwały  

 nr 411/2020 Senatu UPP 

 

 

 

REGULAMIN WYBORÓW W UPP 

 

Podstawę prawną pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej, zwanej dalej Komisją, 

stanowią: ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku 

(Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 r. (uchwała nr 318/2019 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 r. z późniejszymi 

zmianami), zwanym dalej Statutem UPP. Tryb wyboru do Senatu studentów  

i doktorantów oraz ich członkostwa w Senacie, a także sposób powoływania 

przedstawicieli samorządu studenckiego i samorządu doktorantów do Kolegium 

Elektorów określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin 

samorządu doktorantów. 

 

1. Kandydaci w wyborach Rektora nie mogą być członkami Komisji. Członkowie Komisji 

tracą w niej członkostwo z dniem podpisania zgody na kandydowanie.  

2. W przypadku zmiany zatrudnienia/statusu studenta/doktoranta, członek/sekretarz Komisji 

jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego 

Komisji.  

3. W przypadku niemożności okresowego pełnienia funkcji przez przewodniczącego, 

przewodniczący wyznacza spośród członków Komisji  zastępcę z grupy profesorów  

i profesorów uczelni.  

4. Uzupełnienie składu Komisji następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o 

jej powołaniu. 

5. Członkowie Komisji nie mogą prowadzić kampanii na rzecz kandydatów w wyborach. 

6. Rozdziału mandatów dokonuje się według stanu zatrudnienia na dzień  

1 stycznia roku wyborów.  

7. Listę osób uprawnionych do głosowania przygotowuje Dział Osobowy i Spraw Socjalnych 

UPP według stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia roku wyborów. Osoby zatrudnione w 

UPP po tym terminie mogą zostać dopisane do listy na  swoją prośbę, po przedłożeniu 

Komisji stosownego dokumentu o podstawowym miejscu zatrudnienia  

w UPP, nie później niż  5 dni roboczych przed terminem wyborów.  

8. Komisja podejmuje uchwały w zakresie swoich uprawnień zawartych w Statucie UPP  

i w niniejszym regulaminie. 

9. Komisja  podaje terminy przeprowadzanych wyborów, co najmniej 7 dni przed dniem 

głosowania, na przeznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej 

UPP. 

Uczelniana Komisja Wyborcza 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
tel. 61 848-7249, tel. 61 848-7141  

 



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

w głosowaniu. 

11. Zakazuje się prowadzenia kampanii wyborczej w dniu wyborów w lokalach wyborczych i 

przed wejściem do tych lokali. 

12. W lokalu wyborczym, od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia, muszą 

być równocześnie obecne co najmniej trzy osoby będące członkami Komisji.  

13. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji dokument umożliwiający 

potwierdzenie jego tożsamości. 

14. Komisja sporządza protokół głosowania w co najmniej dwóch egzemplarzach. Protokół 

głosowania podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład 

Komisji obecne przy jego sporządzaniu. 

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

wyników wyborów do  Komisji 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 rozpatruje protest w terminie 

2 dni roboczych od dnia otrzymania protestu. 

16. Obsługę administracyjną pracy Komisji zapewnia Rektor.   

17. Komisja ustala wzory: kart zgłoszeń kandydatów, kart do głosowania, protokołu 

głosowania i zaświadczeń o wyborze. 

18. Komisja wydaje zaświadczenia o wyborze na członka Kolegium Elektorów, członka 

Senatu UPP i członka rady naukowej dyscypliny.  

19. Komisja podaje informacje o miejscu, terminie oraz wynikach wyborów (niezwłocznie po 

ich zakończeniu), na przeznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń w holu Collegium 

Maximum i na stronie internetowej UPP. 

20. W przypadku wystąpienia zdarzenia niemożliwego do przewidzenia i nie do uniknięcia,  

na skutek którego niewykonalna jest praca Komisji w sposób określony w szczególności  

w punktach 10-13 niniejszego Regulaminu, czynności wyborcze mogą być wykonywane 

w trybie szczególnym, tj. w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy 

Statutu UPP.  

22. Komisja podejmuje decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, 

Statucie UPP i powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz rozstrzyga 

wątpliwości związane z przebiegiem wyborów.     

  



Załącznik nr 2 do uchwały  

 nr 411/2020 Senatu UPP 

 

 

KALENDARZ WYBORCZY 

 

Lp. Data Miejsce Czynność wyborcza 

 Wybory Kolegium Elektorów 

1. 
11 lutego 2020 

 

Tablice ogłoszeń  

i strona internetowa 

UPP 

Komunikat  o wyborach elektorów 

2. 
14, 17, 18 lutego 2020 Sala Senatu UPP Zgłaszanie kandydatów na elektorów 

3. 
25 lutego 2020 Collegium Maximum 

sale 166, 167, 169 

I tura wyborów 

4. 
26 lutego 2020 Collegium Maximum 

sale 158, 163, 168 

II tura wyborów 

5. 
2 marca 2020 Sala Biocentrum I posiedzenie Kolegium Elektorów 

(wydanie zaświadczeń o wyborze; 

wybór przewodniczącego KE) 

 Wybory Rektora 

1. 
19-21 lutego 2020 Sala Senatu Zgłaszanie kandydatów na Rektora 

3.  
26 lutego 2020  Przedłożenie Senatowi kandydatur 

na Rektora 

4. 
do 20 marca 2020  Rada Uczelni wskazuje kandydatów 

na Rektora 

5. 
23 marca 2020 Tablice ogłoszeń  

i strona internetowa 

UPP 

Ogłoszenie kandydatur na Rektora 

Uczelniana Komisja Wyborcza 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
tel. 61 848-7249, tel. 61 848-7141  

 



6. 
29 maja 2020 Strona internetowa 

UPP i poczta 

Informator UPP 

Komunikat UKW 

7.  5 czerwca 2020 Komunikator MS 

Teams 

Spotkanie z kandydatem na Rektora  

8. 
8 czerwca 2020 

9.00 - 13.00 

 

14.00 

Głosowanie 

elektroniczne 

 

Wybory Rektora 

 

Ogłoszenie wyników (KE) 

 Wybory członków Senatu 

1. 
29 maja 2020 Strona internetowa 

UPP i poczta 

Informator UPP 

Komunikat UKW 

2. 
8 – 10 czerwca 2020 Na piśmie lub za 

pośrednictwem 

środków komunikacji 

elektronicznej 

zgłaszanie kandydatów na członków 

Senatu 

3. 17 czerwca 2020 Głosowanie 

elektroniczne 

I tura wyborów 

 

4. 18 czerwca 2020 Głosowanie 

elektroniczne 

II tura wyborów 

 

5. 19 czerwca 2020 Głosowanie 

elektroniczne 

III tura wyborów 

6. 
22 czerwca 2020  Wydanie zaświadczeń o wyborze  

 Wybory członków rad naukowych dyscyplin 

1. 
22 czerwca 2020 Strona internetowa 

UPP i poczta 

Informator UPP 

Komunikat UKW 

2. 
23-26 czerwca 2020 Na piśmie lub za 

pośrednictwem 

środków komunikacji 

elektronicznej 

Zgłaszanie kandydatów do rad 

naukowych dyscyplin 



3. 
3 lipca 2020 Głosowanie 

elektroniczne 

I tura  

4. 6 lipca 2020 Głosowanie 

elektroniczne 

II tura  

5. 7 lipca 2020 Głosowanie 

elektroniczne 

III tura 

6. 
10 lipca 2020  Wydanie zaświadczeń o wyborze na 

członka  rady naukowej dyscypliny 

 

 

 


