
Uchwała nr 67 (2019/20) 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 24 stycznia 2020 roku 
w sprawie zmiany Statutu UEP 

 
================================================================= 

 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w obecności 27 osób  

z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, w głosowaniu jawnym 20 
głosami „za”, 3 głosami „nie” przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu – 
mając na uwadze § 28 ust. 3 i ust. 5 Statutu UEP – na wniosek Rektora 
postanowił, co następuje: 
 
I. W związku z podjęciem przez Senat UEP w dniu 20 grudnia 2019 roku 

uchwały ustalającej ogólną liczbę członków Senatu na kadencję 2020/2021 
– 2023/2024 oraz podział mandatów, w § 28 Statutu UEP uchwalonego  
w dniu 26 kwietnia 2019 roku dodaje się nowe ustępy od 7 do 13  
w brzmieniu następującym 
„7. Zgłoszenia kandydatów w ramach grup, o których mowa ust. 1 pkt. 1-3, 
w wyborach do Senatu dokonuje się do Przewodniczącego Uczelnianej 
Komisji Wyborczej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, 
którego wzór określa Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. Kan-
dydat musi spełniać wymogi przewidziane w Statucie oraz przepisami 
Ustawy. Kandydat potwierdza spełnienie tych wymagań oraz udzielenie 
zgody na kandydowanie własnym podpisem. 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawdza prawidłowość 
zgłoszeń kandydatów i sporządza listy kandydatów. 
8. Profesorowie i profesorowie uczelni dokonują wyboru członków Senatu, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 1) na ogólnouczelnianym zebraniu tych pra-
cowników. Nie dotyczy to wyboru rektora, który jest wybierany zgodnie 
 z odrębnymi przepisami. Termin zebrania wyborczego i termin zgłaszania 
kandydatów jest określany zgodnie z § 53 ust. 2 Statutu. Listy kandydatów 
są ogłaszane odrębnie dla poszczególnych instytutów. Tak samo odrębne 
są karty do głosowania. Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje od-
dzielne karty do głosowania na kandydatów z poszczególnych instytutów. 
Na każdej karcie można zaznaczyć nie więcej niż dwóch kandydatów. Za-
znaczenie większej liczby kandydatur skutkuje nieważnością głosu. 
9. W wyborach, o których mowa w ust. 8, do Senatu wybrane są osoby, 
które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli w 
pierwszym głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, o któ-
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rych mowa w ust. 1 pkt. 1, wyznacza się nowy termin na zgłaszanie no-
wych kandydatów na nieobsadzone miejsca i przeprowadza się głosowanie 
dotyczące tylko tych nieobsadzonych miejsc. Powyższe powtarza się do 
obsadzenia wszystkich mandatów. 
10. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profe-
sorowie i profesorowie uczelni dokonują wyboru członków Senatu ze swe-
go grona w liczbie określonej przez Senat. Wybory są przeprowadzane na 
ogólnouczelnianym zebraniu tych pracowników. Termin zebrania wybor-
czego i termin zgłaszania kandydatów jest określany zgodnie z § 53 ust. 2 
Statutu. Jest ogłaszana jedna lista kandydatów. Na każdej karcie do głoso-
wania można zaznaczyć liczbę kandydatów nie większą niż wskazaną  
w uchwale Senatu. Zaznaczenie większej liczby kandydatur skutkuje nie-
ważnością głosu. 
11. W wyborach, o których mowa w ust. 10 do Senatu wybrane są osoby, 
które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli w 
pierwszym głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, wyzna-
cza się nowy termin na zgłaszanie nowych kandydatów na nieobsadzone 
miejsca i przeprowadza się głosowanie dotyczące tylko tych nieobsadzo-
nych miejsc. Powyższe powtarza się do obsadzenia wszystkich mandatów. 
12. Pracownicy Uczelni nie będący nauczycielami akademickimi dokonują 
wyboru członków Senatu ze swego grona w liczbie określonej przez Senat. 
Wybory są przeprowadzane na ogólnouczelnianym zebraniu tych pracow-
ników. Termin zebrania wyborczego i termin zgłaszania kandydatów jest 
określany zgodnie z § 53 ust. 2 Statutu. Jest ogłaszana jedna lista kandyda-
tów. Na każdej karcie do głosowania można zaznaczyć liczbę kandydatów 
nie większą niż wskazaną w uchwale Senatu. Zaznaczenie większej liczby 
kandydatur skutkuje nieważnością głosu. 
13. W wyborach, o których mowa w ust. 12 do Senatu wybrane są osoby, 
które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnie oddanych. 
Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, 
wyznacza się nowy termin na zgłaszanie nowych kandydatów na nieobsa-
dzone miejsca i przeprowadza się głosowanie dotyczące tylko tych nieob-
sadzonych miejsc. Powyższe powtarza się do obsadzenia wszystkich man-
datów. 
 

II. Po dotychczasowym § 57 dodaje się § 57a w następującym brzmieniu: 
„§ 57a 
1. Jeżeli w wyborach organów Uczelni danego mandatu  albo manda-

tów nie można obsadzić albowiem dwóch lub więcej kandydatów 
uzyskało taką samą liczbę głosów, podmiot uprawniony do zwoła-
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nia zebrania wyborczego albo wyznaczenia terminu wyborów nie-
zwłocznie  zarządza dodatkowe głosowanie obejmujące tylko tych 
kandydatów w celu wyłonienia tylu z nich, ile jest miejsc do obsa-
dzenia.  Jeżeli podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzedzają-
cym, jest Uczelniana Komisja Wyborcza dodatkowe głosowanie za-
rządza Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej albo zastę-
pujący go zastępca przewodniczącego albo inny zastępujący Prze-
wodniczącego członek Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, głosowanie dodatkowe przeprowadza się 
tyle razy, aż wszystkie mandaty zostaną obsadzone.  

3. Jeżeli  w sytuacji opisanej w ust. 1, trzy głosowania dodatkowe  
(w odniesieniu do każdego nieobsadzonego mandatu) nie dopro-
wadzą do obsadzenia mandatu, należy określić nowy termin zgła-
szania kandydatów na nieobsadzone mandaty i wyznaczyć nowy 
termin wyborów na nieobsadzone mandaty. 

4. Zasad określonych w ust. 1 - 3 nie stosuje się, jeżeli obowiązujące 
przepisy lub postanowienia Statutu określają inny sposób postę-
powania w przypadku wskazanym w ust. 1. 

5. Zasady określone w ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio w wyborach 
dotyczących innych gremiów i funkcji w Uczelni, aniżeli wybór or-
ganów Uczelni. 

 
III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Komisję skrutacyjną stanowili: dr Yanina Dymitrowska i Szymon Sekulak. 
 

    Przewodniczył obradom Senatu: 
         
                     REKTOR 
 
 
    prof. dr hab. Maciej Żukowski 


