
Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 13/2020 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 

w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do senatu w okręgu 31 

 
Na podstawie § 193a ust. 4  w związku z § 164 ust. 1 pkt 1 oraz § 174 ust. 2 Statutu UAM 

Komisja Wyborcza Uniwersytetu z powodu zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów do senatu 

w okręgu wyborczym 31 niż miejsc w senacie przewidzianych dla tej grupy pracowników 

ustala, co następuje: 

§ 1 

1.  Zgłaszanie kandydatów do senatu dla okręgu wyborczego nr 31 odbędzie się w dniu 2 lipca 

2020 r. od godz. 9.00 do godz. 11.00 w sposób zdalny za pomocą formularza 

umieszczonego w Intranecie, w witrynie Komisji Wyborczej Uniwersytetu. Link do witryny: 

https://uam.sharepoint.com/sites/0300000000 

2.  Kandydata do senatu może zgłosić każdy członek wspólnoty uczelni. W zgłoszeniu 

wskazuje się imię i nazwisko kandydata (wraz z numerem okręgu), zajmowane stanowisko 

i stopień naukowy kandydata. 

3. Kandydatem do senatu może być osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzysta z pełni praw publicznych, 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) nie była karana karą dyscyplinarną, 

5) 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 nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z 

tymi organami, 

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

4.  Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie 

kadencje. 

5. Do zgłoszenia kandydata do senatu dołącza się skany dokumentów określone 

zarządzeniem nr 418/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia formularza oświadczenia o spełnianiu 

wymogów do objęcia funkcji lub uzyskania członkostwa w kolegium elektorów oraz w ciele 

wskazującym kandydata na dziekana oraz prodziekana z wyłączeniem oświadczenia 

lustracyjnego, które składa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oryginały 

dokumentów przesyła się do Komisji Wyborczej Uniwersytetu na adres: Biuro 

Organizacyjno-Prawne UAM, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań do dnia 8 lipca 2020 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu 
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder 


