
 
 

SENAT AKADEMICKI 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

Kadencja 2020-2024 

 

Projekt  
Uchwała Nr x/2020-2024 

Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej 

z dnia 30 września 2020 r. 

 

w sprawie określenia sposobu powoływania Rady Politechniki Poznańskiej 
 

 

Działając na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej uchwala, co 
następuje: 

§ 1 
1. Rada Politechniki Poznańskiej (Rada Uczelni), zwana dalej Radą, składa się z 7 członków.  
2. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się ka-

dencja senatu. 
 

§ 2 
1. Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, nazywany dalej senatem, wybiera 6 członków Rady – 3 spośród 

członków wspólnoty uczelni i 3 spoza wspólnoty uczelni. 
2. W skład Rady wchodzi również przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów PP, który staje się jej 

członkiem z chwilą powołania członków Rady, o których mowa w ust. 1. 
3. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów PP 

przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący Uczelnianego Samorządu Stu-
dentów PP staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru. 

 
§ 3 

Rektor ustanowi pełnomocnika do spraw Rady Uczelni, zwanego dalej pełnomocnikiem. 
 

§ 4 
1. Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i nie pełni funkcji organu Politechniki Poznańskiej lub innej uczelni, nie 
jest członkiem rady innej uczelni, ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej. 

2. Kandydat na członka Rady składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Wzór oświadcze-
nia stanowi załącznik do uchwały. 

 
§ 5 

1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać: 
1) rektor PP; 
2) co najmniej 5 członków senatu. 

2. Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Zgłoszenie składa się pełnomocnikowi do dnia 9 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu. Do 

zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2. 
4. W terminie do dnia 16 października roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu, pełnomocnik sprawdza pra-

widłowość zgłoszeń kandydatów i przedstawia rektorowi PP listę kandydatów spośród członków wspólnoty 
uczelni i listę kandydatów spoza wspólnoty uczelni. 

 
§ 6 

1. Rada powoływana jest przez senat w głosowaniu tajnym bezwzględną większością przy obecności co najmniej 
połowy składu senatu. 

2. Wyboru członków Rady z wspólnoty uczelni i spoza niej dokonuje się w trybie określonym w pkt 3, w odrębnych 
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głosowaniach.  

3. Ustala się następujący tryb przeprowadzania głosowania na funkcję członka Rady: 

1) Na listę wyborczą wpisuje się, w kolejności alfabetycznej, nazwiska kandydatów wyłonionych wg zasad poda-
nych w § 5. 

2) Głosowanie przeprowadza się na kartkach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w pierwszym 
głosowaniu oraz na kartkach z numerami kandydatów w ewentualnych kolejnych głosowaniach. 

3) Głos oddany jest na tego spośród kandydatów, którego numer porządkowy na karcie do głosowania został 
zakreślony okręgiem. Każdy członek senatu ma prawo zagłosować na nie więcej niż trzy kandydatury.  

4) Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród osób uprawnionych do głosowania. 

5) W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od trzech, a pierwsze głosowanie nie doprowadzi do wybo-
ru wszystkich członków Rady, głosowanie powtarza się, przy czym na liście wyborczej pozostawia się nie 
więcej niż dwóch kandydatów na jedno miejsce, spośród osób które w pierwszym głosowaniu otrzymały naj-
większą liczbę głosów. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się na 
tej samej zasadzie.  

4. Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady, zarządza się wybory dodatkowe, które przeprowadza się zgodnie  
z procedurą uregulowaną w niniejszej uchwale. 

5. Niezwłocznie po powołaniu członek Rady składa pełnomocnikowi oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
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.) lub informację, o której 
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

 
§ 7 

1. W terminie do dwóch tygodni od powołania Rady, rektor zwołuje jej pierwsze posiedzenie, na którym Rada, 
spośród osób spoza wspólnoty uczelni, wskazuje kandydata na swojego przewodniczącego.   

2. Rektor przedstawia senatowi kandydata na funkcję przewodniczącego Rady. 
3. Przewodniczącego Rady powołuje senat zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

§ 8 
1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 wygaśnięcie członkostwa w Radzie następuje z przyczyn określonych w art. 20 ust. 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rektor PP. 

 
§ 9 

W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji określonej w § 1 ust. 1 senat – z zastrzeżeniem 
§ 2 ust. 3 – niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji. Do powołania nowego członka sto-
suje się postanowienia § 5-6 niniejszej uchwały. 

 
§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Politechniki Poznańskiej 

 
 
 

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski 
 


