Uczelniana Komisja Wyborcza

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61 848-7249, tel. 61 848-7141
ukw@up.poznan.pl

KOMUNIKAT NR 21
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE
w grupie nauczycieli niebędących profesorami i profesorami uczelni

W związku z pismem Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia
i Finanse prof. UPP dr hab. Karoliny Pawlak z dnia 15 listopada 2021 roku (RNDEIF25/2021) o wygaśnięciu mandatu dr. hab. Jakuba Hadyńskiego, Uczelniana Komisja
Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia
i Finanse na wakujący mandat w grupie nauczycieli niebędących profesorami
i profesorami uczelni. Zgodnie z uchwałami 407/2020 (z dnia 22 maja 2020), 411/2020
(z dnia 27 maja 2020 r.) Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz §102
Statutu UPP (uchwała nr 318/2019 Senatu UPP z dnia 26 czerwca 2019 r., z późn. zm.),
zwanego dalej Statutem, wybory do rad naukowych dyscyplin UPP na kadencję 20202024 odbywają się w formie zdalnej.
1. Zgodnie z § 102 pkt. 2 Statutu, prawo do zgłaszania kandydatów do właściwej rady
naukowej dyscypliny ma każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze,
który

reprezentuje

daną

dyscyplinę

naukową,

zgodnie

ze

złożonym

oświadczeniem o dyscyplinie naukowej.
2. Zgłaszający zobowiązani są do uzasadnienia

kandydatury, odnosząc się do

wymagań określonych w § 102 pkt. 1 Statutu.
3. Karty

zgłoszeń

dostępne

są

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

na

stronie

(zakładka:

NAUKOWYCH DYSCYPLIN NA KADENCJĘ 2020-2024).

1

internetowej
WYBORY

DO

UPP:
RAD

4. Zgodnie z art. 120, ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20
lipca 2018 r. , zwanej dalej Ustawą (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.
zm.) oraz § 92 pkt 1. Statutu, w przypadku nauczycieli akademickich czynne prawo
wyborcze przysługuje osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, dla
których UPP jest podstawowym miejscem zatrudnienia.
5. Zgodnie z art. 20. ust.1. oraz art. 32 Ustawy, kandydatem do rady naukowej
dyscypliny może być osoba, która:
a/ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b/ korzysta z pełni praw publicznych;
c/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
d/ nie była karana karą dyscyplinarną;
e/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2. ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z
2017 r. poz. 2186, z późn. zm. ), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała
z tymi organami;
f/ nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
6. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dniach 25-26 listopada 2021 r.
w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany kart
zgłoszeniowych) pod adresem: ukw@up.poznan.pl. Zgłoszenia w formie pisemnej
będą przyjmowane w hallu

Collegium Maximum (w tzw. wysokiej części)

w godzinach 9.00-10.00, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących

reżimu

sanitarnego.

Termin

zgłaszania

kandydatów

w formie elektronicznej upływa 26 listopada br. o godz. 11.00.
7. Zgodnie z § 102 pkt. 3 Statutu czynne prawo wyborcze mają wszyscy nauczyciele
akademiccy, którzy zadeklarowali daną dyscyplinę naukową, bez względu na jej
udział procentowy, z zastrzeżeniem warunków określonych w §120 ust. 2 Ustawy
oraz § 92 pkt 1. Statutu.
8. Głosowanie zdalne zostanie przeprowadzone w systemie GŁOSUJ24.pl, który
obsługuje firma MWC spółka z o.o., 60-002 w Poznaniu, ul. Kowalewicka 12.
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Poświadczenie bezpieczeństwa i tajności głosowania dostępne są na stronie
internetowej UPP https://puls.edu.pl/pracownik/wybory. Wybory odbędą się
w następujących terminach:
➢ I tura – 6 grudnia,
➢ II tura – 7 grudnia,
Głosowanie odbędzie się poprzez uczelniane skrzynki mailowe, na które osoby
uprawnione (posiadające czynne prawo wyborcze) otrzymają specjalny link do
głosowania. Link do głosowania będzie aktywny w godzinach 9.00–12.00. Po
głosowaniu system wygeneruje raport, na podstawie którego przygotowany
zostanie protokół z wyborów.
9. W celu sprawdzenia sprawności systemu w dniu 2 grudnia w godz. 9.00-12.00
przeprowadzone zostanie głosowanie testowe.
10. W dniu wyborów, w godzinach 8.30-12.30 będą dyżury telefoniczne i e-mailowe
pracowników, służących pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów
związanych z głosowaniem:
dr hab. Rafał Czarnecki– członek UKW:
tel. 61 848-7558, e-mail: rafal.czarnecki@up.poznan.pl, ukw@up.poznan.pl
mgr Piotr Oleszak - Dział Aparatury Naukowo-Badawczej:
tel. 533017323, 510297800, e-mail: piotr.oleszak@up.poznan.pl
inż. Maciej Banaszak - Ośrodek Informatyki:
tel. 61-8466125, e-mail: postmaster@up.poznan.pl

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
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