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Uchwała nr  44/2019 

Uchwała nr   5/2020 t.j. 

 

 

Uchwała nr  18/2020 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego   

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie zmian w Statucie GUMed wprowadzonym Uchwałą nr 44/2019 

Senatu z dnia 3 czerwca 2019 r.   – wprowadzenie tekstu jednolitego 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)  oraz § 17 ust. 1 pkt 1 w związku z § 143 

ust. 3 i ust. 4 Statutu GUMed (t.j. zał. nr 1 do Uchwały nr 5/2020 Senatu GUMed z dnia 

27.01.2020 r.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W Statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będącym załącznikiem do Uchwały Senatu 

nr 44/2019 Senatu z dnia 3 czerwca 2019 r.  (t.j. zał. nr 1 do Uchwały nr 5/2020 Senatu GUMed 

z dnia 27.01.2020 r.)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Posiedzenia Rady Uczelni oraz podejmowanie uchwał, w tym w trybie głosowania 

tajnego, mogą odbywać się zdalnie, z użyciem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość przy jednoczesnej obecności liczby członków 

określonej w ustępie 2.”  

2) w § 16 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Posiedzenia Senatu oraz podejmowanie uchwał, w tym w trybie głosowania 

tajnego, mogą odbywać się zdalnie, z użyciem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość przy jednoczesnej obecności liczby członków 

określonej w ustępie 2. 

3) w § 33 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Rada dyscypliny naukowej podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków lub podejmuje uchwały, 

w tym w trybie głosowania tajnego bez zwoływania posiedzenia z użyciem środków 

porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ust. 2.  W przypadku 

podejmowania uchwały bez zwoływania posiedzenia z użyciem środków 

porozumiewania się na odległość wskazuje się okres głosowania w sprawie uchwały. 

2. W głosowaniach dotyczących nadawania stopni naukowych biorą udział tylko 

członkowie rady dyscypliny naukowej zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora 

uczelni. Uchwały w tych sprawach są podejmowane na posiedzeniach zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby tych członków.”   

4) w § 33 po ust. 2 dodaje się ustępy 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a Posiedzenia rady dyscypliny naukowej mogą odbywać się zdalnie, z użyciem 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy jednoczesnej 

obecności co najmniej połowy liczby członków. 

2b Uchwały rady dyscypliny naukowej w sprawach osobowych podejmowane są 

w głosowaniu tajnym.” 
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5)  w § 39 po ust. 8 dodaje się ust. 8a i ust. 8b w brzmieniu: 

„8a Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej może zarządzić głosowanie 

 w wyborach do Kolegium Elektorów bez zwoływania zebrania wyborczego:  przy 

 użyciu środków porozumiewania się na odległość albo przez głosowanie w lokalu 

wyborczym.  

8b W warunkach określonych w ust. 8a, § 40 ust. od 7 do 9 stosuje się odpowiednio.” 

6) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje i prowadzi pierwsze zebranie 

wyborcze Kolegium Elektorów mające na celu dokonanie wyboru 

przewodniczącego Kolegium Elektorów i jego zastępcy albo zarządza głosowanie 

w tym przedmiocie bez zwołania zebrania: przy użyciu środków porozumiewania się 

na odległość albo  przez głosowanie w lokalu wyborczym.” 

7) w § 40 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Przewodniczący Kolegium Elektorów:  

1) prowadzi zebrania wyborcze/posiedzenia Kolegium Elektorów;  

2) zwołuje  zebrania wyborcze/posiedzenia Kolegium Elektorów, przy 

uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych ustalonego przez Uczelnianą 

Komisję Wyborczą albo zarządza głosowanie w lokalu wyborczym albo 

głosowanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość;  

3) zawiadamia ministra o wynikach wyborów na funkcję rektora;  

4) stwierdza wygaśnięcie mandatu rektora.  

4. W zebraniu wyborczym/posiedzeniu Kolegium Elektorów mogą za zgodą 

przewodniczącego uczestniczyć osoby niezbędne do obsługi administracyjnej lub 

technicznej zebrania wyborczego/posiedzenia.  

5. W zebraniu wyborczym/posiedzeniu Kolegium Elektorów uczestniczą członkowie 

Uczelnianej Komisji Wyborczej, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem 

wyborów. W głosowaniach w przedmiocie wyboru przewodniczącego Kolegium 

Elektorów i jego zastępcy oraz w przedmiocie wyboru rektora odbywających się bez 

zwołania zebrania wyborczego: przy użyciu środków porozumiewania się na 

odległość albo w głosowaniu w lokalu wyborczym Uczelniana Komisja Wyborcza 

wykonuje czynności komisji skrutacyjnej.  

8) w § 40 ust. 6 skreśla się. 

9) w § 40 dodaje się ust. 7, ust. 8 i ust. 9 w brzmieniu: 

„7. Głosowanie bez zwołania zebrania wyborczego/posiedzenia odbywające się: 

w lokalu wyborczym albo przy użyciu środków porozumiewania się na odległość 

przeprowadza się w trybie głosowania tajnego. 

8. Zarządzenie głosowania w lokalu wyborczym albo przy użyciu środków 

porozumiewania się na odległość wymaga  wskazania  okresu, w którym głosujący 

będą mogli oddać swój głos. 

9. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący Kolegium  

 Elektorów zwołuje zebranie wyborcze Kolegium Elektorów albo zarządza 

powtórzenie głosowania w lokalu wyborczym albo przy użyciu środków 

porozumiewania się na odległość w innym terminie.” 

10) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kolegium Elektorów w głosowaniu tajnym wybiera rektora bezwzględną większością 

głosów, przy udziale co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium. 

11) w § 41 po ust. 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a Kolegium Elektorów wybiera rektora w głosowaniu na zebraniu wyborczym albo 

bez zwołania zebrania wyborczego: w głosowaniu przy użyciu środków 

porozumiewania się na odległość albo w głosowaniu w lokalu wyborczym. 

Odwołanie rektora przewidziane w § 41 ust. 3 i § 51  ust. 1 może nastąpić wyłącznie 

w wyniku głosowania na posiedzeniu Kolegium Elektorów. 

12) w § 41 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:   

„2. Kolegium Elektorów wybiera nowego rektora nie później niż do końca okresu 

przewidzianego w Ustawie, a w przypadku wygaśnięcia mandatu rektora przed 
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upływem kadencji, wybory odbywają się nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia wygaśnięcia mandatu. 

3. Kolegium Elektorów może odwołać rektora większością co najmniej 3/4 głosów 

w obecności co najmniej  2/3 jego statutowego składu, w głosowaniu tajnym.” 

13) w § 48  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Zgłoszenie następuje na piśmie do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 

określonym w terminarzu czynności wyborczych, nie później niż na 10 dni przed: 

terminem zebrania wyborczego lub terminem głosowania zarządzonego bez 

zwoływania zebrania wyborczego. 

 Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz 

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Ustawie i w Statucie. 

Oświadczenia lustracyjne i informacje lustracyjne, o których mowa w § 37 ust. 2 pkt 2 

Statutu, które kandydaci przedkładają rektorowi za pośrednictwem Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, przesyłane są do IPN.” 

14) w § 48  po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:  

„9a Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej może zarządzić głosowanie 

w wyborach do Senatu bez zwoływania zebrania wyborczego: przy użyciu środków 

porozumiewania się na odległość albo przez głosowanie w lokalu wyborczym. 

W takich przypadkach § 40 ust. od 7 do 9 stosuje się odpowiednio. 

15) w § 50  ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem i pisemną zgodą kandydata na  kandydowanie 

składane jest przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie 

z terminarzem czynności wyborczych ustalonym przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą.  

16)  w § 50  ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawdza prawidłowość zgłoszeń 

kandydatów i przedstawia Senatowi listę kandydatów na rektora zgodnie 

z terminarzem czynności wyborczych ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.  

17) w § 50  ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„11. Wyboru rektora dokonuje się nie później niż do dnia wskazanego w Ustawie.” 

18) w § 50  ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

„13.Wybór rektora przez Kolegium Elektorów jest dokonywany bezwzględną większością 

głosów, przy udziale co najmniej 2/3 jego statutowego składu. Przewodniczący 

Kolegium Elektorów zawiadamia ministra o wynikach wyborów rektora.” 

19) w § 59  ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Dziekan organizuje pracę rady wydziału i zwołuje jej posiedzenia przynajmniej raz na 

dwa miesiące, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych. 

Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej 1/5 składu rady w terminie do 7 dni od wpływu wniosku. Rada 

wydziału poza posiedzeniami może podejmować uchwały, w tym uchwałę w 

zakresie ust. 17 poprzez głosowanie z użyciem środków porozumiewania się na 

odległość. Głosowanie z użyciem środków porozumiewania się na odległość 

odbywa się przy odpowiednim zastosowaniu wymogów określonych w §40 ust. 7 i 8. 

§ 2 

Wprowadza się w załączniku nr 1 do Uchwały - tekst jednolity Statutu GUMed z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą . 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Senatu GUMed 

 

prof. dr hab. Marcin Gruchała 

Rektor 


