
Uchwała Nr 4 2 / 2 0 1 8 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 22 października 2018 r. 

w sprawie określenia sposobu powołania Pierwszej Rady Uczelni 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) 

uchwala się, co następuje: 

§1 

1. Pierwsza Rada Uczelni składa się z 7 członków. Jej kadencja trwa do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Do dnia wejścia w życie nowego statutu do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie projektu statutu; 

2) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; 

3) uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady. 

§2 
1. Senat GUMed powołuje 6 członków Pierwszej Rady Uczelni, w tym 3 spośród członków 

wspólnoty akademickiej. 

2. Członkiem Pierwszej Rady Uczelni staje się przewodniczący USS pełniący funkcję w dniu 
powołania pozostałych członków Rady Uczelni, o których mowa w ust. 1. 

3. W razie wyboru nowego przewodniczącego USS wygasa członkostwo dotychczasowego 
przewodniczącego samorządu studentów. O wyborze nowego przewodniczącego zawiadamia 
się niezwłocznie Rektora GUMed. 

§3 
1. Kadencja Pierwszej Rady Uczelni GUMed rozpoczyna się w dniu powołania jej przez Senat 

2. Członkiem Pierwszej Rady Uczelni 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 (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1668) i nie pełni funkcji organu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego lub innej uczelni, 
nie jest członkiem rady innej uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej. 

3. Kandydat na członka Pierwszej Rady Uczelni składa Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji 
Wyborczej: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały, 

2) oświadczenie, o któr3mi 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) 
w zamkniętej kopercie. 

4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) 
przesyła niezwłocznie do Instytutu Pamięci Narodowej. 

§ 4 
1. Kandydatów na członków Pierwszej Rady Uczelni mogą zgłaszać: 

1) Rektor GUMed, 

2) co najmniej 5 członków Senatu. 

2. Zgłoszenie następuje na piśmie. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie. 



3. Zgłoszenie składa się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej do dnia 15 stycznia 
2 0 1 9 r. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia, 
0 których mowa w § 3 ust. 3. 

4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów 
1 przedstawia Rektorowi GUMed do 3 1 stycznia 2 0 1 9 r. listę kandydatów spośród członków 
wspólnoty uczelni i listę kandydatów spoza wspólnoty uczelni. 

§ 5 

1. Senat podejmuje uchwałę o powołaniu każdego z kandydatów na członka Pierwszej Rady 
Uczelni w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy statutowego składu Senatu. W posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący Uczelnianej 
Komisji Wyborczej. 

2. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy kandydatów 
spośród członków wspólnoty uczelni lub listy kandydatów spoza wspólnoty uczelni powołani 
do pierwszej rady uczelni zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę 
głosów za ich powołaniem (bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się). Jeżeli dwóch lub 
więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie. 
Członkiem Pierwszej Rady Uczelni zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów 
za jego powołaniem. 

3. Jeżeli nie udało się powołać wszystkich członków Pierwszej Rady Uczelni z powodu braku 
wymaganej większości głosów, można zarządzić ponowne głosowania nad powołaniem na 
wolne miejsca poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród 
kandydatów z danej listy. W razie równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej 
kandydatów stosuje się przepis ust. 2 zd. 2 i 3. 

§6 
Prawidłowość powołania członków Pierwszej Rady Uczelni przez Senat stwierdza na piśmie 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. Przewodniczący składa pismo Rektorowi GUMed, 
który zamieszcza je wraz z protokołem z posiedzenia Senatu na stronie internetowej Uczelni 
(oraz w biuletynie informacji publicznej). 

§ 7 
W terminie dwóch tygodni od powołania Pierwsza Rada Uczelni wskazuje kandydata na 
przewodniczącego Rady spośród członków pochodzących spoza wspólnoty Uczelni. 
Przewodniczącego Rady wybiera Senat zgodnie z § 5 ust. 1. 

§8 
1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 wygaśnięcie członkostwa w Pierwszej Radzie Uczelni 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 Przewodniczący Senatu. 

§ 9 
W razie wygaśnięcia członkostwa w Pierwszej Radzie Uczelni 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 stosuje się odpowiednio przepisy § 3-6. 

§ 1 0 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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/Rektor 


