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REGULAMIN WYBORÓW 

w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 

 

DZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  

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 (Dz.U.2018. poz.1668, z późn. zm. 

zwanej dalej „Ustawą”), Statutem GUMed (zwanym dalej „Statutem”) oraz niniejszym 

Regulaminem wyborów zwanym dalej Regulaminem. 

§ 2 

Regulamin reguluje szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów w zakresie 

w jakim kwestii tych nie reguluje Ustawa lub Statut. 

§ 3 

Uczelniana Komisja Wyborcza w szczególności: 

1) Przedkłada Senatowi do zatwierdzenia Regulamin i terminarz czynności 

wyborczych. 

2) Sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów do Kolegium Elektorów i Senatu. 

Przewodniczący UKW sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów na rektora. 

3) Przeprowadza zebrania wyborcze 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, w ogłoszonym przez nią terminie i miejscu, według 

podziału na okręgi wyborcze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4) Uczestniczy w posiedzeniu Kolegium Elektorów czuwając nad prawidłowym 

przebiegiem wyborów rektora. 

5) Stwierdza dokonanie wyboru członków Kolegium Elektorów. 

6) Przewodniczący UKW przedstawia Senatowi listę zgłoszonych kandydatów na 

rektora. 

7) Ogłasza listę kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez Senat. 

8) Określa treść i formę druków wyborczych i innych materiałów wykorzystywanych do 

przeprowadzania wyborów w Uczelni. 

9) Może zarządzić, iż głosowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu 

elektronicznego systemu głosowania i liczenia głosów. 

10) Stwierdza nieważność wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu. 

11) Rozstrzyga wątpliwości dotyczące spraw związanych z przebiegiem wyborów. 

12) Zabezpiecza dokumentację wyborów. 

DZIAŁ II 

ORGANIZACJA CZYNNOŚCI WYBORCZYCH NA ZEBRANIACH WYBORCZYCH DO SENATU 

I DO KOLEGIUM ELEKTORÓW  

§ 4 

1. Czynne prawo wyborcze w Uczelni przysługuje członkom wspólnoty Uczelni. 
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2. Wyborów, o których mowa w § 3 pkt.3 Regulaminu dokonuje się na zebraniach 

wyborczych w trybie bezpośrednim i tajnym. 

3. Dla ważności wyborów członków Senatu i członków Kolegium Elektorów, o których 

mowa w § 3 pkt.3 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. Zebranie wyborcze w wyborach do Senatu i do Kolegium Elektorów otwiera 

przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej, przedstawia porządek zebrania 

wyborczego oraz zasady wyborów. 

5. Mandaty odpowiednio członków Kolegium Elektorów/członków Senatu uzyskują 

kandydaci, którzy w swoich okręgach wyborczych otrzymali największą liczbę głosów 

za ich powołaniem.  

6. 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. 

7. Jeżeli w wyniku wyborów w danym okręgu wyborczym nie obsadzono wszystkich 

mandatów, przeprowadza się ponowne wybory w tym okręgu. 

8. Zebranie wyborcze przyjmuje przedstawiony porządek obrad w głosowaniu jawnym. 

9. W głosowaniu jawnym zebranie wyborcze dokonuje wyboru przewodniczącego 

zebrania wyborczego, który przejmuje prowadzenie dalszej części zebrania 

wyborczego. 

10. Przewodniczący zebrania wyborczego przeprowadza na zebraniu wybory 

w głosowaniu jawnym:  

1) protokolanta lub protokolantów, 

2) członków komisji mandatowej, członków komisji skrutacyjnej. 

11. Przewodniczący zebrania wyborczego, protokolanci, członkowie komisji mandatowej 

i komisji skrutacyjnej nie mogą być kandydatami na zebraniu wyborczym, na którym 

pełnią te funkcje.  

12. Członek UKW przestaje być członkiem Komisji w razie wyrażenia zgody na 

kandydowanie w wyborach na funkcję rektora,  członka Senatu.  

13. 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. Przewodniczący zebrania przedstawia zasady i sposób wyboru członków organów. 

3. Nazwiska kandydatów powinny być umieszczone w widocznym miejscu, w porządku 

alfabetycznym.  

4. Przewodniczący zebrania może poprosić o przedstawienie się kandydatów. 

5. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, w przypadku gdy głosowanie odbywa się na kartach do 

głosowania. 

6. W przypadku głosowania elektronicznego, urządzenia do głosowania wydawane są 

po podpisaniu listy obecności. 

§ 6 

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

systemu głosowania.  
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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 przy użyciu kart do głosowania 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 przewodniczącemu zebrania. 

DZIAŁ III 

ZASADY WYBORÓW CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW  

§ 9 

1. Wybory do Kolegium Elektorów odbywają się w wyborach bezpośrednich: 

1) w okręgach wyborczych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i nie posiadających stopnia 

doktora habilitowanego; 

2) w okręgach wyborczych dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

2. Członkiem Kolegium Elektorów może być osoba, która:   

1) jest zatrudniona w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy pracowników 

Uczelni);  

2) spełnia wymagania określone w § 10 ust. 4 pkt 1-6 Statutu. 

3. Członkostwa w Kolegium Elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej 

lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji 

publicznej. 

4. Zgłoszenie kandydatów następuje na piśmie do Uczelnianej Komisji Wyborczej 

w terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych, nie później niż na 14 dni 

przed terminem wyborów do Kolegium Elektorów.  

5. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata na kandydowanie. 

6. Kandydat do Kolegium Elektorów może być zgłoszony do Uczelnianej Komisji Wyborczej 

przez członka wspólnoty Uczelni, mającego w danym okręgu wyborczym czynne 

prawo wyborcze, spośród członków wspólnoty Uczelni posiadających bierne prawo 

wyborcze w tym okręgu zgodnie z art. 25 ust. 2-3 Ustawy.  

7. Kandydat do Kolegium Elektorów składa do UKW Oświadczenie o spełnieniu warunków 

określonych w ustawie oraz oświadczenie lustracyjne/informacje lustracyjną, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.430, z późn. zm.). 

8. Tryb powołania do Kolegium Elektorów studentów i doktorantów oraz czas trwania ich 

członkostwa w Kolegium Elektorów określa odpowiednio regulamin samorządu 

studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów.  
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DZIAŁ IV  

ZASADY WYBORÓW CZŁONKÓW DO SENATU 

§ 10 

1. Osoby należące do grup: 

1) profesorowie i profesorowie uczelni – 15 senatorów; 

2) studenci – 6 senatorów; 

3) doktoranci – 1 senator; 

4) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż stanowiska 

profesorów i profesorów uczelni  – 5 senatorów; 

5) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 3 senatorów; 

wybierają członków Senatu ze swojego grona.  

2. Wybory w ramach grup wskazanych w ust. 1 pkt. 1,4 i 5 odbywają się w okręgach 

wyborczych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Załącznik o którym mowa w ust. 2 określa również podział mandatów przypadających 

na okręgi. 

4. Członkiem Senatu może być osoba, która: 

1)  jest zatrudniona w Uczelni w pelnym wymiarze czasu pracy (dotyczy pracowników 

Uczelni), 

2) spełnia wymagania określone w § 10 ust. 4 pkt 1-6 Statutu. 

5. Członkiem Senatu nie można być więcej niż przez dwie następujące po sobie 

kadencje. 

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. 

7. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata na kandydowanie. 

8. Kandydat do Senatu może być zgłoszony do Uczelnianej Komisji Wyborczej przez 

członka wspólnoty Uczelni, spośród członków wspólnoty Uczelni posiadających bierne 

prawo wyborcze w tym okręgu.  

9. Kandydat do Senatu składa do UKW Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych 

w ustawie oraz oświadczenie lustracyjne/informacje lustracyjną, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.430, z późn. zm.). 

10. Tryb wyboru do Senatu studenta i doktoranta oraz czas trwania jego członkostwa 

w Senacie określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin 

samorządu doktorantów zgodnie z art. 30 ust. 3 Ustawy. 

DZIAŁ V  

POSIEDZENIA KOLEGIUM ELEKTORÓW/WYBORY REKTORA  

– PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

§ 11 

1. Kandydaci na funkcję rektora mogą zaprezentować, we własnym zakresie, swój 

program wyborczy po ogłoszeniu przez UKW list kandydatów, jednak nie później niż na 

dwa dni przed zebraniem wyborczym. 

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. Członkowie Kolegium Elektorów są zobowiązani do obecności na wszystkich 

zebraniach wyborczych rektora, a ewentualna nieobecność z ważnych przyczyn 

powinna być usprawiedliwiona. 
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4. Przewodniczący Kolegium Elektorów w razie potrzeby zwołuje kolejne posiedzenie 

Kolegium Elektorów. 

5. Jeżeli rektor nie zostanie wybrany, to wybory przeprowadza się ponownie przy 

zastosowaniu § 50  Statutu oraz Regulaminu, począwszy od zgłoszenia kandydatów. 

DZIAŁ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

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. 


