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REGULAMIN WYBORÓW 

w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 

DZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  

Wybory organów jednoosobowych, prorektorów, prodziekanów, członków organów kolegialnych 
i wyborczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (zwany dalej „GUMed” lub „Uczelnią”) 
przeprowadza się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 – j.t. z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą”), Statutem 
GUMed (zwanym dalej „Statutem”) oraz niniejszym Regulaminem. 

§ 2 

Niniejszy Regulamin reguluje szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów 
w zakresie w jakim kwestii tych nie reguluje Ustawa lub Statut. 

§ 3 

Uczelniana Komisja Wyborcza: 

1) przeprowadza/nadzoruje zebrania wyborcze w ogłoszonym przez nią terminie i miejscu, 
według podziału na okręgi wyborcze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, 

2) określa treść i formę druków wyborczych i innych materiałów wykorzystywanych do 
przeprowadzania wyborów w Uczelni, 

3) może zarządzić, iż głosowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu elektronicznego 
systemu głosowania i liczenia głosów, 

4) zwiększa liczbę elektorów KEU zatrudnionych na stanowisku profesora lub 
posiadających stopień doktora habilitowanego w przypadku powiększenia się liczby 
nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego. W takim przypadku nie 
ulega zmianie liczba pozostałych elektorów. 

DZIAŁ II 

ORGANIZACJA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH  

NA ZEBRANIACH WYBORCZYCH – PRZEPISY WSPÓLNE 

§ 4 

1. Wyborów dokonuje się na zebraniach wyborczych. 

2. Zebranie wyborcze otwiera przedstawiciel właściwej komisji wyborczej, przedstawia 
porządek zebrania wyborczego oraz zasady wyborów. 

3. Zgromadzeni przyjmują przedstawiony porządek obrad w głosowaniu jawnym. 

4. W głosowaniu jawnym zgromadzeni dokonują wyboru Przewodniczącego zebrania 
wyborczego, który przejmuje prowadzenie dalszej części zebrania wyborczego. 

5. Przewodniczący Zebrania wyborczego przeprowadza wybory w głosowaniu jawnym:  

1) Protokolanta lub protokolantów, 

2) Członków Komisji Mandatowej, do obowiązków której należy wybór przewodniczącego 
Komisji Mandatowej, sprawdzenie prawomocności zebrania wyborczego w pierwszym 

terminie, sporządzenie protokołu z prac komisji, 

3) Członków Komisji Skrutacyjnej, do zadań której należy wybór Przewodniczącego 
Komisji Skrutacyjnej, przygotowanie listy nazwisk zgłoszonych kandydatów w 
porządku alfabetycznym, rozdanie kart do głosowania, przeliczenie głosów oraz 
przedstawienie wyników głosowania, sporządzenie protokołu z prac komisji.  
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6. Przewodniczący zebrania wyborczego, protokolanci, członkowie Komisji Mandatowej i 
Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na zebraniu wyborczym, na którym pełnią te 
funkcje. Jeżeli na listę kandydatów zostanie wpisana któraś z tych osób, zebranie wyborcze 
dokonuje wyboru innych osób do pełnienia tych funkcji. 

7. Każde z zebrań wyborczych musi być protokołowane.  

§ 5 

1. Komisja Mandatowa sprawdza listę obecnych uprawnionych do głosowania i ogłasza 
prawomocność w pierwszym terminie lub w przypadku braku quorum Przewodniczący 
zebrania wyborczego zarządza wybory w drugim terminie. 

2. Po ogłoszeniu prawomocności zebrania wyborczego, uczestnicy przystępują do zgłaszania 
kandydatów. 

3. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 

4. Członek Komisji Skrutacyjnej umieszcza w widocznym miejscu nazwiska kandydatów w 
porządku alfabetycznym. 

5. Po zamknięciu zgłoszeń kandydatów Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania 
opatrzone odpowiednio pieczęcią właściwej komisji wyborczej. 

§ 6 

1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania lub przy użyciu elektronicznego systemu 
głosowania. 

2. Głosowania na kartach do głosowania dokonuje się przez wstawienie znaku „X” przy 
nazwisku kandydata, na którego osoba uprawniona do głosowania oddaje swój głos.  

3. Karty do głosowania wyborcy wrzucają do urny. 

§ 7 

Wybory przeprowadza się z zachowaniem zasady, iż głos jest nieważny, jeżeli:  

1) został oddany na karcie innej niż urzędowa,  

2) karta została przedarta, 

3) znak „X” został wstawiony przy większej liczbie nazwisk kandydatów niż na danym 
zebraniu wyborczym jest to możliwe. 

§ 8 

1. Po każdym głosowaniu 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. 

2. Po przerwie, koniecznej do obliczenia głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
przedstawia wyniki głosowania. 

3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów 
Przewodniczący zebrania wyborczego zarządza kolejną turę wyborów. 

§ 9 

1. Przepisy paragrafów poprzedzających dotyczących głosowania w pierwszej turze stosuje się 
odpowiednio w kolejnych turach. 

2. Po zakończeniu wyborów przewodniczący zebrania wyborczego przedstawia wyniki 
wyborów oraz przekazuje pełną dokumentację wyborczą (w tym protokoły wyborcze) 
właściwej komisji wyborczej. 
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DZIAŁ III  

WYBORY REKTORA, PROREKTORÓW, DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW  

– PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

§ 10 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza przed ustaleniem ostatecznej liczby zgłoszonych kandydatów 
na stanowisko rektora zobowiązana jest uzyskać od nich pisemne oświadczenie zgodnie z 
ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 poz. 1388 z późn. zm.). 

2. Zebranie wyborcze składa się z dwóch części: w pierwszej części kandydaci na rektora 
prezentują swój program działalności rektora i odpowiadają na ewentualne pytania 
elektorów Kolegium Elektorów Uczelni (zwanym dalej „KEU”), a w drugiej części odbywają 
się wybory. 

3. Elektorzy KEU są zobowiązani do obecności na wszystkich zebraniach wyborczych rektora, 
a ewentualna nieobecność z ważnych przyczyn powinna być usprawiedliwiona. 

§ 11  

1. Do wyboru Prorektorów stosuje się odpowiednio przepisy § 10 z tym zastrzeżeniem, że w 
pierwszej części kandydaci na prorektorów nie prezentują swoich programów działalności 
prorektorów. 

2. Prorektorów wybiera się na kolejnym zebraniu wyborczym KEU, po wyborze rektora. 

3. Wybór każdego prorektora odbywa się osobno. 

§ 12 

1. Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest uzyskać od kandydatów na stanowisko 
dziekana oświadczenie zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U.2013.1388 j.t. z późn.zm.). 

2. Do wyboru dziekanów stosuje się odpowiednio przepisy paragrafu § 10. 

3. Do wyborów prodziekanów stosuje się odpowiednio przepisy paragrafu § 11. 

 

 

DZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 13 

1. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje dotyczące przebiegu 
wyborów podejmuje przewodniczący danego zebrania wyborczego za zgodą zwykłej 
większości głosów obecnych uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym. 

2. Do wyborów uzupełniających przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 


