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Uchwała nr 24/2020 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 25 maja 2020 r. 

o zmianie Uchwały nr 6/2020 Senatu GUMed z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu wyborów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz przyjęcia terminarza 

czynności wyborczych opracowanego przez Uczelnianą Komisje Wyborczą 

Na podstawie § 39 ust. 1 Statutu GUMed uchwalonego Uchwałą nr 44/2019 Senatu GUMed z dnia 
03.06.2019 r. (t.j. zał. nr 1 do Uchwały nr 18/2020 Senatu GUMed z dnia 20.04.2020 r.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1 

W Uchwale nr 6/2020 Senatu GUMed z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
wyborów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz przyjęcia terminarza czynności wyborczych 
opracowanego przez Uczelnianą Komisje Wyborczą wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Regulaminie wyborów, stanowiącym załącznik nr 1, wprowadza się następujące zmiany: 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wybory organów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: rektora, Senatu oraz organu 
wyborczego Kolegium Elektorów przeprowadza się zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2020. poz. 85, z późn. zm. 
zwanejdale j„Us tawą") , aktami wykonawczymi, Statutem GUMed (zwanym dalej 
„Statutem") oraz niniejszym Regulaminem wyborów zwanym dalej Regulaminem." 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Regulamin reguluje szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów w zakresie 
w jakim kwestii tych nie reguluje Ustawa, akty wykonawcze lub Statut." 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Uczelniana Komisja Wyborcza w szczególności: 

1) przedkłada Senatowi do zatwierdzenia Regulamin, 
2) ustala terminarz czynności wyborczych, 
3) ustala liczbę mandatów dla przedstawicieli poszczególnych grup społeczności 

akademickiej i jednostek uczelni, według stanu zatrudnienia i liczebności studentów 
i doktorantów w dniu 5 stycznia lub w pierwszym dniu roboczym po 5 stycznia roku 
wyborczego, a w przypadku odwołania Senatu przed upływem kadencji gdy 
wymagane jest przeprowadzenie wyborów, według stanu na dzień odwołana 
Senatu, 

4) sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów do Kolegium Elektorów lub Senatu, 
5) przeprowadza wybory członków Senatu i Kolegium Elektorów Uczelni, w 

szczególności: 
a) przeprowadza zebrania wyborcze lub głosowania bez przeprowadzenia 

zebrania wyborczego w wyborach członków Senatu w ramach grup z § 14 
ust.3 pkt. 1,4 i 5 Statutu GUMed i członków Kolegium Elektorów w ramach grup 
z § 38 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu GUMed, 

b) ogłasza termin i miejsce przeprowadzenia zebrania wyborczego, przy 
uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych, jeśli głosowanie ma się 
odbyć na zebraniu wyborczym, 

6) ustala podział na okręgi wyborcze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, 

7) wykonuje czynności komisji skrutacyjnej w głosowaniach odbywających się bez 
zwołania zebrania wyborczego: przy użyciu środków porozumiewania się na 
odległość albo w lokalu wyborczym w głosowaniach w przedmiocie wyboru 
przewodniczącego Kolegium Elektorów i jego zastępcy oraz w przedmiocie wyboru 
rektora, 



8) stwierdza dokonanie wyboru członków Kolegium Elektorów, 
9) ogłasza listę kandydatów na funkcję rektora po zaopiniowaniu przez Senat, 
10) określa treść i formę druków wyborczych i innych materiałów wykorzystywanych do 

przeprowadzania wyborów w Uczelni, 
11) może zarządzić, iż głosowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu elektronicznego 

systemu głosowania i liczenia głosów. 
12) stwierdza nieważność wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu, 
13) rozstrzyga wątpliwości dotyczące spraw związanych z przebiegiem wyborów, 
14) zabezpiecza dokumentację wyborów. 

2. W ramach kompetencji, o którejmowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Uczelniana 
Komisja Wyborcza może wprowadzać zmiany w terminarzu czynności wyborczych 
wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia prawidłowego przebiegu czynności wyborczych." 

4) po § 3 dodaje się § 3a, w brzmieniu: 
„§ 3a 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w szczególności: 

1) może zarządzić głosowanie w wyborach do Kolegium Elektorów lub do Senatu bez 
zwoływania zebrania wyborczego: przy użyciu środków porozumiewania się na 
odległość albo przez głosowanie w lokalu wyborczym, 

2) wskazuje okres, w którym głosujący będą mogli oddać swój głos, przy uwzględnieniu 
terminarza czynności wyborczych, jeżeli głosowanie odbywa się bez zwołania 
zebrania: przy użyciu środków porozumiewania się na odległość albo przez 
głosowanie w lokalu wyborczym, 

3) 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, 

4) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję rektora, 
5) sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów na rektora, 
6) przedstawia Senatowi listę kandydatów na rektora zgodnie z terminarzem czynności 

wyborczych ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą." 
5) Tytuł działu II otrzymuje brzmienie: 

„ORGANIZACJA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SENATU I DO KOLEGIUM 
ELEKTORÓW" 

6) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„ 1.Czynne prawo wyborcze w Uczelni przysługuje członkom wspólnoty Uczelni. 
2. Wyborów do Senatu i Kolegium Elektorów dokonuje się na zebraniach wyborczych albo 

bez zwołania zebrania wyborczego: przy użyciu środków porozumiewania się na 
odległość albo przez głosowanie w lokalu wyborczym. 

3. Dla ważności wyborów członków Senatu i członków Kolegium Elektorów, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu, wymagany jest udział w pierwszym terminie co najmniej 
50% uprawnionych do głosowania w danym okręgu, natomiast w drugim terminie 
ważność wyborów jest zachowana przy udziale dowolnej liczby uprawnionych do 
głosowania. 

4. Mandaty odpowiednio członków Kolegium Elektorów/członków Senatu uzyskują 
kandydaci, którzy w swoich okręgach wyborczych otrzymali największą liczbę głosów za 
ich powołaniem. 

5.Jeżeli z powodu tej samej liczby uzyskanych głosów liczba kandydatów z największą 
liczbą głosów przekracza liczbę mandatów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na 
kandydatów, co do których nie zostało rozstrzygnięte głosowanie. Członkiem Kolegium 
Elektorów/Senatu zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów za jego 
powołaniem. 

6. Jeżeli w wyniku wyborów w danym okręgu nie obsadzono wszystkich mandatów, 
przeprowadza się ponowne wybory w tym okręgu." 



7) po § 4 dodaje się § 4a, w brzmieniu: 
"§ 4a 

1. Zebranie wyborcze w wyborach do Senatu i do Kolegium Elektorów otwiera 
przedstawiciel UczelnianejKomisj i Wyborczej, przedstawia porządek zebrania 
wyborczego oraz zasady wyborów. 

2. Zebranie wyborcze przyjmuje przedstawiony porządek obrad w głosowaniu jawnym. 
3. W głosowaniu jawnym zebranie wyborcze dokonuje wyboru przewodniczącego 

zebrania wyborczego, który przejmuje prowadzenie dalsze jczęśc i zebrania 
wyborczego. 

4. Przewodniczący zebrania wyborczego przeprowadza na zebraniu wybory 
w głosowaniu jawnym: 
1) protokolanta lub protokolantów, 
2) członków komisji mandatowej, członków komisji skrutacyjnej. 

5. Przewodniczący zebrania wyborczego, protokolanci, członkowie komisji mandatowej 
i komisji skrutacyjnej nie mogą być kandydatami na zebraniu wyborczym, na którym 
pełnią te funkcje. 

6. Członek UKW przestaje być członkiem tej Komisji w razie wyrażenia zgody na 
kandydowanie w wyborach na funkcję rektora, członka Senatu. 

7. Każde z zebrań wyborczych musi być protokołowane." 
8) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Głosowanie na zebraniu wyborczym odbywa się na kartach do głosowania lub przy 
użyciu elektronicznego systemu głosowania." 

9) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Po każdym głosowaniu na zebraniu wyborczym komisja skrutacyjna sporządza protokół 

głosowania, który powinien zawierać w szczególności: przedmiot głosowania ze 
wskazaniem nazwisk kandydatów, liczbę głosujących, wynik głosowania, datę 
głosowania oraz podpisy członków komisji skrutacyjnej." 

10) po § 8 dodaje się § 8a, 8b, 8c w brzmieniu: 
"§ 8a 
1. Głosowanie w wyborach do Senatu i do Kolegium Elektorów, bez zwołania zebrania 

wyborczego: przy użyciu środków porozumiewania się na odległość albo przez 
głosowanie w lokalu wyborczym można zarządzić, gdy przeprowadzenie głosowania na 
zebraniu wyborczym nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia 
przeszkody lub w celu zapewnienia większego udziału w wyborach uprawnionych 
członków wspólnoty uczelni. 

2. Głosowanie bez zwołania zebrania wyborczego: 
1) przy użyciu środków porozumiewania się na odległość odbywa się w szczególności 

przez: 
a) głosowanie mailingiem dla głosowań jawnych; 
b) głosowanie przy użyciu środków wykorzystywanych do przeprowadzania 

anonimowych ankiet on-line, 
2) przez głosowanie w lokalu wyborczym odbywa się na kartach do głosowania, na 

zasadach określonych w § 6 i § 7. 
§ 8b 

1. Głosowania w wyborach do Senatu i do Kolegium Elektorów, bez zwołania zebrania 
wyborczego, przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, która w głosowaniach przy 
użyciu środków porozumiewania się na odległość albo w lokalu wyborczym wykonuje 
czynności komisji skrutacyjnej. 

2. Głosowania bez zwołania zebrania wyborczego: przy użyciu środków porozumiewania 
się na odległość albo przez głosowanie w lokalu wyborczym: 

1) zarządza przewodniczący UczelnianejKomisj i Wyborczej, przy uwzględnieniu 
terminarza czynności wyborczych, 

2) są przeprowadzane w okresie, ustalonym przez Przewodniczącego Uczelnianej 
Komisji Wyborczej, w którym głosujący będą mogli oddać swój głos, 

3. Każde głosowanie bez zwołania zebrania wyborczego: przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość albo przez głosowanie w lokalu wyborczym, jest 



protokołowane, a protokół podpisuje protokolant oraz przewodniczący UKW albo 
jeden z jego zastępców albo sekretarz UKW. 

4. Protokół z głosowania, w zakresie wyboru członków Senatu lub członków Kolegium 
Elektorów, powinien zawierać w szczególności: przednniot głosowania ze wskazaniem 
nazwisk kandydatów, liczbę głosujących, wynik głosowania, datę i okres głosowania 
oraz podpisy osób wymienionych w ust. 3 

§8c 
W zakresie nieuregulowanym w § 8a i 8b do głosowania bez zwołania zebrania 
wyborczego: przy użyciu środków porozumiewania się na odległość dlbo przez głosowanie 
w lokalu wyborczym postanowienia dotyczące głosowania na zebraniach wyborczych 
stosuje się odpowiednio.", 

11) Tytuł działu V otrzymuje brzmienie: 
"KOLEGIUM ELEKTORÓW/WYBORY REKTORA ~ PRZEPISY SZCZEGÓLNE" 

12) § 10 u$t.6 ofrzymuje tHzmienie: 
„6. Zgłoszenie kandydatów 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." 

13) § 11 otrzymuje brzmienie: 
"§ 11 

1. Kandydaci na funkcję rektora mogq zaprezentować, we własnym zakresie, swój program 
wyborczy po ogłoszeniu przez UKW list kandydatów, jednak nie później niż na dwa dni 
przed pierwszym dniem głosowania. 

2. Zebranie wyborcze składa się z dwóch części: w pierwszej części kandydaci na rektora 
prezentują swój program działalności rektora i odpowiadają na ewentualne pytania 
członków Kolegium Elektorów, a w drugiej części odbywają się wybory. 

3. Jeżeli wybór rektora odbywa się poprzez głosowanie w lokalu wyborczym albo przez 
głosowanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przewodniczący 
Kolegium Elektorów podaje do wiadomości programy daałalności rektora poszczególnych 
kandydatów na stronie uczelni. 

4. Członkowie Kolegium Elektorów są zobowiązani do uczestnictwa w wyborach na rektora 
a ewentualna nieobecność z ważnych przyczyn powinna być usprawiedliwiona. 

5. W głosowaniach 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. 

6. Zarządzenie głosowania w lokalu wyborczym albo przy użyciu środków porozumiewania się 
na odległość wymaga wskazania okresu, w którym głosujący będą mogli oddać swój głos. 

7. Przewodniczący Kolegium Elektorów w razie potrzeby zwołuje kolejne posiedzenie 
Kolegium Elektorów. 

8. Jeżeli rektor nie zostanie wybrany, to wybory przeprowadza się ponownie pr^ 
zastosowaniu § 50 Statutu oraz Regulaminu, począwszy od zgłoszenia kandydatów." 

2. Traci mac załącznik nr 2: terminarz czynności wyborczych opracowany przez Uczelnianą 
Komisję Wyborczą 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senati 5UMed 

prof. dr ppb: Marcin ©nichała 
Rektor 


