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Ordynacja wyborcza 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Ordynacja wyborcza została przygotowana z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Statutu 
Politechniki Poznańskiej uchwalonego Uchwałą Senatu Akademickiego Nr 175/2016-2020 z dnia 10 lipca 
2019 r., zwanego dalej Statutem.  

2. Ordynacja wyborcza obowiązuje w Politechnice Poznańskiej podczas wyborów w roku 2020 oraz podczas 
wyborów uzupełniających w okresie kadencji 2020-2024. 

3. Załącznik nr 1 do Ordynacji wyborczej obowiązuje w Politechnice Poznańskiej podczas wyborów rad wydzia-
łów na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. 

4. Ordynacja wyborcza określa tryb postępowania podczas wyborów elektorów, organów kolegialnych i rektora 
Politechniki Poznańskiej. 

5. Integralną częścią ordynacji wyborczej jest kalendarz czynności wyborczych. 

6. W kalendarzu czynności wyborczych, zwanym harmonogramem, określono terminy przeprowadzenia wybo-
rów elektorów, rektora i organów kolegialnych Politechniki Poznańskiej. 

§ 2 

Wybory powinny być przeprowadzone w terminach określonych w kalendarzu czynności wyborczych. Zmiany  
w harmonogramie może dokonać wyłącznie Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW). 

§ 3 

1. Na nową kadencję wybierani są przedstawiciele do: 
– kolegium elektorów (zgodnie z § 11), 
– senatu (zgodnie z § 18), 
– rad wydziałów (zgodnie z § 23), 
– rad dyscyplin (§ 26). 

2. Wybieranym organem jednoosobowym jest rektor (§ 27). 

3. Rektor powołuje do pełnienia funkcji kierowniczych na Uczelni: 
– prorektorów, 
– dyrektora szkoły doktorskiej, 
– dziekanów – przewodniczących rad dyscyplin, 
– dyrektorów instytutów. 

4. Przedstawiciele organów kolegialnych, o których mowa w ust. 1 oraz osoby pełniące funkcje kierownicze,  
o których mowa w ust. 3 muszą spełniać wymogi wskazane w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Ustawy. 

5. Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie 
lub sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studentów lub samorządem 
doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie dziesięciu dni roboczych uważa się za wy-
rażenie zgody. 

§ 4 

1. Udział w pracach UKW i Wydziałowych Komisji Wyborczych (WKW) nie pozbawia czynnego i biernego prawa 
wyborczego z zastrzeżeniem podanym w pkt 2. 

2. Przewodniczący UKW nie może kandydować na funkcję rektora.  

3. Funkcji rektora, prorektora i dyrektora szkoły doktorskiej nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana, 
dyrektora instytutu. 
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4. Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu. 

5. Funkcji kierowniczej i funkcji organu jednoosobowego Uczelni nie może pełnić osoba pełniąca funkcję kie-
rowniczą lub funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepu-
blicznej. 

6. Zakazuje się łączenia funkcji członka senatu Uczelni z funkcją organu jednoosobowego innej uczelni, ze 
statusem założyciela uczelni niepublicznej będącego osobą fizyczną albo ze statusem członka organu osoby 
prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej. 

§ 5 

Wyboru rektora dokonuje kolegium elektorów. 

§ 6 

1. Do pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w § 3 ust. 3 rektor powołuje osoby spośród nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.   

2. Funkcje kierownicze, o których mowa w § 3 ust. 3 ta sama osoba może pełnić nie więcej niż dwie następu-
jące po sobie kadencje. Niepełnej kadencji nie wlicza się do liczby tych kadencji. 

3. Do zgody na powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej kandydat załącza oświadczenie o spełnianiu wy-
mogów wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Ustawy oraz w § 44 Statutu.  

§ 7 

Rozdziału liczby elektorów na poszczególne okręgi wyborcze oraz rozdziału miejsc przedstawicielskich w orga-
nach kolegialnych dokonano według planowanego stanu zatrudnienia osób, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
w dniu 1 stycznia 2020 r., przedstawionego w załączniku nr 2. 

§ 8 

1. Pracowników będących w dniu 1 stycznia 2020 r. na urlopach bezpłatnych i stażach długoterminowych wli-
czono do stanu zatrudnienia. 

2. Osoby, które po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia wyborów uzyskają tytuł profesora lub stanowisko profesora 
uczelni albo wrócą z urlopu lub stażu, uzyskują bierne i czynne prawo wyborcze w odpowiedniej grupie za-
trudnienia i zostają wpisani na listy obecności, jednak ich udział w posiedzeniach wyborczych nie wpływa na 
skład organu kolegialnego lub liczbę przedstawicieli. 

3. Na listy obecności nie wpisuje się osób, które w dniu wyborów przebywają na urlopach bezpłatnych lub 
stażach długoterminowych oraz nauczycieli akademickich, dla których Politechnika Poznańska jest drugim 
miejscem pracy. 

§ 9 

1. Podczas wszystkich zebrań wyborczych obowiązują zasady podane w § 35 Statutu. 

2. Posiedzenia kolegium elektorów oraz zebrania wyborcze przedstawicieli do organów kolegialnych i elektorów 
z jednostek nienależących do wydziałów oraz administracji centralnej organizuje UKW. 

3. Posiedzenia i zebrania wyborcze na wydziałach organizują WKW. 

4. Wszystkie posiedzenia i zebrania wyborcze prowadzą członkowie UKW lub WKW. 

5. Listy osób uprawnionych do głosowania podczas wyborów elektorów, przedstawicieli do organów kolegial-
nych przygotowują odpowiednio dziekanaty lub sekretariaty jednostek ogólnouczelnianych. 

6. Listę elektorów wybierających rektora przygotowuje UKW. 
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§ 10 

Ustala się następujący tryb przeprowadzania zebrań wyborczych elektorów i przedstawicieli do organów kole-
gialnych: 

1) Na początku zebrania wyborczego powoływana jest, spośród uprawnionych do głosowania, trzyosobowa 
komisja mandatowa, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności uprawnionych do głosowania i stwier-
dzenie ważności zebrania.  

2) Po stwierdzeniu ważności zebrania wyborczego odbywa się zgłaszanie kandydatów. Liczba kandydatów nie 
jest ograniczona. Na żądanie, chociaż jednego uczestnika zebrania, prowadzący zebranie zarządza tajne 
(na kartkach) zgłaszanie kandydatów. 

3) Zgłoszeni kandydaci muszą oświadczyć, że zgadzają się lub nie zgadzają się na kandydowanie.  

4) Na listę wyborczą wpisuje się, w kolejności alfabetycznej, tylko tych spośród zgłoszonych kandydatów, którzy 
wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkim kandydatom umieszczonym na liście wyborczej przypisuje się 
numer porządkowy. 

5) Głos oddany jest na tego spośród kandydatów, którego numer porządkowy na karcie do głosowania został 
zakreślony okręgiem. Głos jest nieważny, jeśli liczba zakreślonych numerów przekracza liczbę mandatów. 

6) Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. 

7) Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród osób uprawnionych do głosowania, a nie-
wpisanych na listę wyborczą. 

8) W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od liczby mandatów, a pierwsze głosowanie nie przyniesie 
rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się, przy czym na liście wyborczej pozostawia się nie mniej niż n+1 i nie 
więcej niż 2n kandydatów, gdzie n to liczba miejsc pozostałych do obsadzenia. W przypadku, gdy na jeden 
mandat dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, głosowanie na tych kandydatów powta-
rza się. 

9) W przypadku, gdy głosowanie tylko na jednego kandydata nie doprowadzi do wyboru, sporządza się nową 
listę wyborczą.  

 
Wybory przedstawicieli do kolegium elektorów 

§ 11 

Do kolegium elektorów wybierani są przedstawiciele: 

1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni 
– z podziałem na wydziały w proporcji do liczebności tej grupy nauczycieli akademickich, lecz nie mniej niż 
trzech z każdego wydziału, w liczbie 56 elektorów, 

2) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 18 elektorów, 

3) studentów w liczbie 19 elektorów, 

4) doktorantów w liczbie 1 elektora, 

5) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 6 elektorów. 

§ 12 

Dla wyboru elektorów tworzy się okręgi wyborcze. 

§ 13 

1. Elektorów spośród profesorów i profesorów uczelni wybiera się w 9 okręgach wyborczych wymienionych 
w pkt 3. 
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2. Elektorów spośród profesorów i profesorów uczelni wymienionych w § 11 pkt 1 wybiera się w poszczegól-
nych okręgach wyborczych na wspólnym zebraniu wszystkich profesorów i profesorów uczelni. 

3. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę elektorów: 
 

Lp. Nazwa okręgu 
Liczba prof.  

i prof. uczelni 
Liczba  

elektorów 

1. Wydział Architektury 13 4 

2. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 16 5 

3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji 30 10 

4. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 30 10 

5. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej 12 4 

6. Wydział Inżynierii Mechanicznej 17 6 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 16 5 

8. Wydział Inżynierii Zarządzania 20 7 

9. Wydział Technologii Chemicznej 14 5 

 R a z e m:   168 56 

§ 14 

1. Elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich wybiera się w 10 okręgach wyborczych wymie-
nionych w pkt 3. 

2. Elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich wymienionych w § 11 pkt 2 wybiera się w po-
szczególnych okręgach wyborczych na wspólnym zebraniu wszystkich pozostałych nauczycieli akademic-
kich. 

3. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę elektorów: 
 

Lp. Nazwa okręgu 
Liczba pozostałych  

nauczycieli  
akademickich 

Liczba  
elektorów 

1. Wydział Architektury 51 1 

2. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 161 3 

3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji  124  3 

4. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 170 3 

5. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej 57 1 

6. Wydział Inżynierii Mechanicznej 144 3 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki  81 1 

8. Wydział Inżynierii Zarządzania 86 1 

9. Wydział Technologii Chemicznej 93 1 

10. Biblioteka, Centrum Języków i Komunikacji, Centrum Sportu   86 1 

 R a z e m: 1053 18 
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§ 15 

1. Elektorów spośród studentów studiów stacjonarnych wybiera się w 9 okręgach wyborczych, którymi są 
wydziały. 

2. W poszczególnych okręgach wyborczych elektorów spośród studentów wybiera się na wydziałowym ze-
braniu przedstawicieli grup studenckich wszystkich kierunków studiów. Zebranie zwołuje przewodniczący 
wydziałowej rady samorządu studentów. 

3. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę elektorów: 
 

Lp. Nazwa wydziału 
Liczba  

studentów 
Liczba  

elektorów 

1. Wydział Architektury 831 1 

2. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 1720 3 

3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji 2005 3 

4. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 2570 4 

5. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej 468 1 

6. Wydział Inżynierii Mechanicznej 1610 2 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 791 1 

8. Wydział Inżynierii Zarządzania 1300 2 

9. Wydział Technologii Chemicznej 1022 2 

R a z e m: 12 317 19 

§ 16 

Elektorem spośród doktorantów jest przewodniczący Uczelnianego Samorządu Doktorantów. 

§ 17 

1. Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybiera się w 5 okręgach wy-
borczych. 

2. Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w poszczególnych okręgach 
wyborczych wybiera się na zebraniach wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
danego okręgu. Zebrania zwołuje i wybory organizuje UKW. 

3. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę elektorów: 
 

Lp. Nazwa okręgu 
Liczba  

elektorów 

1. Wydział Architektury, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Wydział  
Informatyki i Telekomunikacji 

1 

2. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Wydział Inżynierii Mechanicznej 1 

3. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Technologii Chemicznej 

1 

4. Biblioteka, Centrum Języków i Komunikacji, Centrum Sportu,  
Administracja i obsługa – Kampus Warta 

1 

5. Administracja i obsługa – Wilda, Dział Gospodarczy, Dział Projektów,  
pozostałe obiekty  

2 

R a z e m: 6 
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Wybory przedstawicieli do senatu 

§ 18 

Do senatu wybierani są przedstawiciele: 

1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni 
– z podziałem na wydziały w proporcji do liczebności tej grupy nauczycieli akademickich, lecz nie mniej niż 
dwóch z każdego wydziału, w liczbie 26 przedstawicieli, 

2) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 9 przedstawicieli, 

3) nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydzia-
łów w liczbie 1 przedstawiciela, 

4) studentów w liczbie 9 przedstawicieli, 

5) doktorantów w liczbie 1 przedstawiciela, 

6) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 3 przedstawicieli. 

§ 19 

1. Przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów i profesorów 
uczelni, wybiera się w 9 okręgach wyborczych wymienionych w pkt 2. 

2. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę przedstawicieli: 
 

Lp. Nazwa okręgu 
Liczba wybieranych 

przedstawicieli 

1. Wydział Architektury 2 

2. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 2 

3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji 5 

4. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 5 

5. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej 2 

6. Wydział Inżynierii Mechanicznej 3 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 2 

8. Wydział Inżynierii Zarządzania 3 

9. Wydział Technologii Chemicznej 2 

R a z e m: 26 

3. Przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich wybiera się w 10 okręgach wyborczych wy-
mienionych w pkt 4. 

4. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę przedstawicieli: 
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Lp. Nazwa okręgu 
Liczba wybieranych 

przedstawicieli 

1. Wydział Architektury 1 

2. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 1 

3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji 1 

4. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 1 

5. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej 1 

6. Wydział Inżynierii Mechanicznej 1 

7. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1 

8. Wydział Inżynierii Zarządzania 1 

9. Wydział Technologii Chemicznej 1 

10. Biblioteka, Centrum Języków i Komunikacji, Centrum Sportu 1 

R a z e m: 10 

5. Przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich wymienionych w § 18 pkt 1 i 2 wybiera się w okręgach 
wyborczych na odrębnych zebraniach poszczególnych grup nauczycieli akademickich. 

§ 20 

Przedstawicieli do senatu spośród studentów studiów stacjonarnych wybiera się w 9 okręgach wyborczych, 
którymi są wydziały. W każdym okręgu wyborczym wybiera się jednego przedstawiciela na zasadach określo-
nych w obowiązującym w momencie wyboru Regulaminie Samorządu Studentów. 

§ 21 
Przedstawicielem doktorantów do senatu jest przewodniczący Uczelnianego Samorządu Doktorantów. 

§ 22 

1. Trzech przedstawicieli do senatu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierają, spo-
śród siebie, na wspólnym zebraniu elektorzy wybrani w poszczególnych okręgach wyborczych. 

2. Zebranie wyborcze organizuje i prowadzi przedstawiciel UKW. 
 
 

Wybory przedstawicieli do rad wydziałów 

§ 23 

1. Do rad wydziałów wybierani są przedstawiciele: 

1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych wydziału (warunkowo), 

2) pozostałych nauczycieli akademickich, 

3) samorządu studenckiego wydziału, 

4) samorządu doktorantów wydziału, 

5) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
wydziału. 

2. Członkiem rady wydziału nie może być osoba pełniąca funkcję rektora. 



9 
 

Ordynacja wyborcza 

 

3. Liczbę wybieranych przedstawicieli ustalono przy uwzględnieniu, że nauczyciele akademiccy posiadający 
tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, stanowią nie więcej niż 60%, ale nie mniej niż 50%, 
pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – nie mniej niż 
20%, studenci i doktoranci – nie mniej niż 20% składu rady wydziału. 

4. Skład rad wydziałów uwzględniający planowaną liczbę nauczycieli akademickich posiadających tytuł pro-
fesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wydziału, speł-
niających wymagania określone w § 28 ust. 5 Statutu przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa wydziału 

Liczba członków rady wydziału 

prof.,  
dr hab. 

pozost. na-
ucz.  

akad. 

prac. niebę-
dący naucz. 

akad. 

stu-
denci 

dokto-
ranci 

łącznie 

1. Wydział Architektury 17 5 1 5 1 29 

2. 
Wydział Automatyki, Robotyki  
i Elektrotechniki 

32 9 2 10 1 54 

3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji 50 13 4 16 1 84 

4. 
Wydział Inżynierii Lądowej  
i Transportu 

47 12 4 15 1 79 

5. 
Wydział Inżynierii Materiałowej  
i Fizyki Technicznej 

16 5 1 5 1 28 

6. Wydział Inżynierii Mechanicznej 32 9 2 10 1 54 

7. 
Wydział Inżynierii Środowiska  
i Energetyki 

23 6 2 7 1 39 

8. Wydział Inżynierii Zarządzania 20 6 1 6 1 34 

9. Wydział Technologii Chemicznej 41 10 4 13 1 69 

 

5. W przypadku, gdy na wydziale zatrudnionych jest ponad trzydziestu nauczycieli akademickich spełniających 
wymagania, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 3) Statutu, w skład rady wydziału mogą wchodzić ich przed-
stawiciele wybrani w takiej proporcji, aby ich liczba w radzie wydziału nie przekraczała trzydziestu.  

6. Dokładną liczbę przedstawicieli wszystkich grup do rady wydziału, z uwzględnieniem warunków, o których 
mowa w § 23 pkt 3, ustala dziekan. Wybory przedstawicieli przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza. 

§ 24 

Przedstawicieli do rady wydziału nauczycieli akademickich wymienionych w § 23 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) wybierają 
spośród siebie pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wydziału na odrębnych zebraniach zor-
ganizowanych i prowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą. 

§ 25 

1. Przedstawicieli studentów do rady wydziału wybiera się na zasadach określonych w obowiązującym  
w momencie wyboru Regulaminie Samorządu Studentów. 

2. Przedstawicieli doktorantów do rady wydziału wybiera spośród siebie Wydziałowy Samorząd Doktorantów. 
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Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin 

§ 26 

1. Członkiem rady dyscypliny nie może być osoba pełniąca funkcję rektora. 

2. W przypadku, gdy na wydziale zatrudnionych jest ponad pięćdziesięciu nauczycieli akademickich zatrud-
nionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posia-
dających stopień doktora habilitowanego, spełniających wymogi Ustawy w zakresie członkostwa w organie 
uczelni, którzy w aktualnym oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie wskazali co najmniej 
w 75% dyscyplinę objętą zakresem działania tej rady, w skład rady dyscypliny, mogą wchodzić ich przed-
stawiciele wybrani w takiej proporcji, aby ich liczba w radzie dyscypliny nie przekraczała pięćdziesięciu. 
Podczas wyborów mają odpowiednio zastosowanie zapisy § 10 ordynacji. 

3. Wybory organizuje i przeprowadza WKW. 
 
 

Wybory rektora 

§ 27 

1. Kandydatów na funkcję rektora do UKW mogą zgłaszać: 
1) elektorzy, każdy elektor może zgłosić tylko jednego kandydata, 
2) co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 

uczelni, niebędących elektorami. 

2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się tajnie, poprzez włożenie do specjalnie ustawionej urny kartki z nazwi-
skiem jednego kandydata (kartki z pieczątką Biura Rektora otrzymają elektorzy bezpośrednio po dokonaniu 
ich wyboru, a na pisemny wniosek osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) kartkę wyda przedstawiciel UKW). 

3. Kartki z nazwiskami kandydatów na rektora będzie można składać do urny ustawionej w godzinach od 900 
– 1300 w Biurze Rektora (Wilda – budynek Rektoratu, pok. nr 208) i w holu Centrum Wykładowego PP  
(ul. Piotrowo 2, parter), w dniu podanym w kalendarzu czynności wyborczych. 

4. UKW odbiera od zgłoszonych osób pisemne zgody na kandydowanie i objęcie funkcji rektora oraz oświad-
czenia o spełnianiu wymogów ustawowych.  

5. Nazwiska osób mogących kandydować na funkcję rektora, UKW przekazuje senatowi do zaopiniowania. 

6. Nazwiska kandydatów wraz z wynikami opiniowania, UKW przekazuje radzie uczelni. 

7. Rada uczelni wskazuje kandydatów na funkcję rektora w liczbie nie mniejszej niż dwóch. 

8. Zgłoszenia kandydatów na funkcję rektora do UKW dokonuje przewodniczący rady uczelni, a jeśli zachodzą 
w tym względzie przeszkody – najstarszy wiekiem z pozostałych członków rady. Zgłoszenie następuje na 
piśmie, nie później niż w dniu podanym w kalendarzu czynności wyborczych. Do zgłoszenia dołącza się 
uchwałę rady uczelni. 

9. W terminie ustalonym w kalendarzu czynności wyborczych, UKW ogłasza nazwiska kandydatów na funkcję 
rektora. 

§ 28 

1. Prezentacja kandydatów na funkcję rektora odbywa się na otwartym zebraniu pracowników i studentów Po-
litechniki Poznańskiej oraz członków rady uczelni. 

2. Zebranie organizuje i prowadzi UKW. 

3. Podczas prezentacji wszyscy kandydaci zajmują miejsca przy stole prezydialnym. 

4. Prezentacja kandydatów odbywa się w kolejności ustalonej w losowaniu przeprowadzonym przez UKW  
z udziałem kandydatów (przed zebraniem). 
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§ 29 

1. Ustala się następujący tryb przeprowadzania głosowania na funkcję rektora: 

1) Na listę wyborczą wpisuje się, w kolejności alfabetycznej, nazwiska kandydatów wyłonionych według za-
sad podanych w § 27. 

2) Głosowanie przeprowadza się na kartkach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w pierw-
szym 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 zo-
stał zakreślony okręgiem. 

4) Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród osób uprawnionych do głosowania, 
a niewpisanych na listę wyborczą. 

5) W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od czterech, a pierwsze głosowanie nie doprowadzi 
do wyboru rektora, głosowanie powtarza się, przy czym na liście wyborczej pozostawia się tylko czterech 
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli drugie głosowa-
nie nie przyniesie rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się, przy czym na liście wyborczej pozostawia 
się tylko dwóch kandydatów, którzy w drugim głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 

6) W przypadku, gdy na liście wyborczej znajdują się dwa nazwiska kandydatów, a głosowanie nie dopro-
wadzi do wyboru rektora, sporządza się nową listę wyborczą według zasad określonych w § 27.  

2. Na zebranie wyborcze Kolegium Elektorów zaprasza się wszystkich kandydatów na rektora. 
 
 

Postanowienia końcowe 

§ 30 

Ordynacja wyborcza wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej. 
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KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH  
 

Z a d a n i a Termin Wykonuje 

Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej 30.10.2019 Senat 

Uchwalenie ordynacji wyborczej i kalendarza czynności wyborczych 27.11.2019 Senat 

Powołanie Wydziałowych Komisji Wyborczych do 6.12.2019 Rada dyscypliny 

Zebranie UKW z przewodniczącymi WKW 11.12.2019 
godz. 10.15, 
sala nr 16  
w bud. WE  

UKW 

Wybory elektorów (przedstawicieli do kolegium elektorów) do 24.01.2020 UKW i WKW 

Zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora 14.02.2020 UKW 

Opiniowanie kandydatów na funkcje rektora 26.02.2020 Senat 

Wskazanie kandydatów na funkcje rektora do 15.03.2020 Rada Uczelni 

Ogłoszenie nazwisk kandydatów na funkcję rektora 20.03.2020 UKW 

Prezentacja kandydatów na funkcję rektora 30.03.2020 
godz. 17.00, 
aula w CW  

UKW 

Wybór rektora przez kolegium elektorów 6.04.2020 
godz. 17.00, 
aula w CW 

UKW 

Zgłaszanie kandydatów na dziekanów przez rady wydziałów do 30.04.2020 WKW 

Powołanie dziekanów do 15.05.2020 Rektor 

Wybory przedstawicieli do senatu spośród: 

– nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora 
lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni 

– pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych  
na wydziałach 

– nauczyciela akademickiego nie zatrudnionego na wydziale 

– studentów i doktorantów 

– pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

do 29.05.2020 UKW i WKW 

 

Wybory przedstawicieli do rad wydziałów spośród: 

– nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora  
lub stopień doktora habilitowanego (warunkowo) 

– pozostałych nauczycieli akademickich 

– pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

– studentów i doktorantów 

do 29.05.2020 WKW 

Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin spośród nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych na stanowisku profesora, profesora uczelni  
lub posiadających stopień doktora habilitowanego (warunkowo) 

do 29.05.2020 WKW 
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Załącznik nr 1 
 

Wybory przedstawicieli do rad wydziałów na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. 

1. Do wyboru członków rad wydziałów na okres końcowy kadencji 2016-2020 tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 
2020 roku obowiązują ustalenia zawarte w §§ 23-25 Ordynacji wyborczej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy 
ich wymaganie określone w art. 20 ust. 1 pkt 7 Ustawy.  

2. Skład rad wydziałów uwzględniający planowaną liczbę nauczycieli akademickich posiadających tytuł profe-
sora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wydziału przedsta-
wia się następująco: 

 

Lp. Nazwa wydziału 

Liczba członków rady wydziału 

prof.,  
dr hab. 

pozost.  
naucz. 
akad. 

prac. niebę-
dący naucz. 

akad. 

stu-
denci 

dokto-
ranci 

łącznie 

1. Wydział Architektury 21 6 1 6 1 35 

2. 
Wydział Automatyki, Robotyki  
i Elektrotechniki 

41 11 3 13 1 69 

3. 
Wydział Informatyki  
i Telekomunikacji 

55 13 5 17 1 91 

4. 
Wydział Inżynierii Lądowej  
i Transportu 

57 14 5 18 1 95 

5. 
Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Fizyki Technicznej 

21 6 1 6 1 35 

6. Wydział Inżynierii Mechanicznej 39 11 2 12 1 65 

7. 
Wydział Inżynierii Środowiska  
i Energetyki 

31 8 3 10 1 53 

8. Wydział Inżynierii Zarządzania 27 7 2 8 1 45 

9. Wydział Technologii Chemicznej 47 11 5 15 1 79 

 

3. Wybory członków rad wydziałów powinny odbyć się w terminie do 17 stycznia 2020 r. 

4. Wybory organizuje i przeprowadza WKW. 
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Załącznik nr 2 

 
Stan zatrudnienia w Politechnice Poznańskiej planowany na dzień 1 stycznia 2020 r. 

 

Lp. Nazwa jednostki 
Profesorowie  
i profesorowie 

uczelni 

Doktorzy 
hab. 

Pozostali 
nauczyciele 
akademiccy 

Pracownicy 
niebędący na-
uczycielami 

akademickimi 

1.  Wydział Architektury 14 7 43 11 

2.  
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektro-
techniki 

19 22 136 34 

3.  Wydział Informatyki i Telekomunikacji 30 25 99 38 

4.  Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu 30 27 143 56 

5.  
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki 
Technicznej 

13 8 48 11 

6.  Wydział Inżynierii Mechanicznej 17 22 122 26 

7.  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 21 10 66 24 

8.  Wydział Inżynierii Zarządzania 23 4 79 22 

9.  Wydział Technologii Chemicznej 15 32 60 27 

10.  
Jedn. nienależące do wydziałów ogółem, 

w tym: 
0 0 86 53 

 Biblioteka  0 0 6 44 

 Centrum Języków i Komunikacji 0 0 59 5 

 Centrum Sportu 0 0 21 4 

11.  Administracja i obsługa  0 0 0 456 

R a z e m:  182 157 882 758 

 
 


