
 
 

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 
 



Załącznik do Uchwały Nr x/2020-2024  

Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej  

z dnia xx września 2020 roku 
 

 

 

Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni 

- Rady Politechniki Poznańskiej 
 

 

 Ja, ........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Politechniki Poznańskiej i udostępnienie 

moich danych Członkom Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej. Oświadczam również, że  spełniam 

warunki powołania na członka rady uczelni określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), to jest: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am 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 pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi 

organami); 

6) posiadam wykształcenie wyższe; 

7) do dnia 1 stycznia 2021 r. nie ukończę 67. roku życia. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 nie pełnię aktualnie funkcji organu Politechniki Poznańskiej ani innej uczelni,  

 nie jestem aktualnie członkiem rady innej uczelni, 

 nie jestem aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Rektora Politechniki Poznańskiej o wszelkich zmia-

nach w zakresie wyżej wymienionych okoliczności. 

 

 

.............................................                                                                                 ................................................  

                (data)                                                                                                                         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verte! 

 

Klauzula informacyjna – Rada Politechniki Poznańskiej 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii 

Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 

3639. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl. 

3. Dane zbierane są dla potrzeb prowadzonego procesu wyboru członków Rady Uczelni; podstawą 

ich przetwarzania jest dobrowolnie i świadomie wyrażona przez Panią/Pana zgoda w związku  

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO); mogą 

jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepi-

sów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wyboru członków Rady Uczelni Po-

litechniki Poznańskiej lub do momentu wycofania przez Panią/Pana wcześniej udzielonej zgody, 

przy czym jej wycofanie pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

prawo do ich usunięcia a jeśli ma to zastosowanie do przenoszenia danych, ograniczenia prze-

twarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozpo-

rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepoda-

nia danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na członka 

Rady Uczelni. 

9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 
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