POLITECHNIKA GDAŃSKA
Uczelniana Komisja Wyborcza

Gdańsk, 27.05.2019 r.

KOMUNIKAT nr 5/2019
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów
poświęcone wyborom Rektora Politechniki Gdańskiej odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r.
o godz. 12.15 w Auli PG.
Przewiduje się następujący program zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie zebrania wyborczego i powitanie obecnych.
Przypomnienie zasad wyboru rektora.
Wybór Komisji Skrutacyjnej (jawny).
Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Wybory.
Ogłoszenie wyników wyborów.
Wręczenie aktu stwierdzającego wybór Rektora PG.
Wystąpienie Rektora PG.
Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z Instrukcją Wyborczą PG, UKW określa następujące zasady i organizację
wyboru rektora podczas zebrania wyborczego UKE w dniu 3 czerwca 2019 r.:
1. Rektora Politechniki Gdańskiej wybierają elektorzy UKE spośród 2 zgłoszonych
kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli oświadczenie lustracyjne.
Listę Kandydatów ogłosiła UKW w Komunikacie 4/2019.
2. Elektorzy jawnie wybierają 5-osobową Komisję Skrutacyjną, która konstytuując się
wyznacza swego przewodniczącego. Komisja Skrutacyjna sprawdza listy obecności
uprawnionych do głosowania i stwierdza prawomocność zebrania wyborczego.
3. Wybory organów jednoosobowych są ważne wówczas, gdy w zebraniu wyborczym
uczestniczy:
1) w pierwszym terminie o godz. 12.15 - nie mniej niż 2/3 członków UKE,
2) w drugim terminie o godz. 12.45 - nie mniej niż 50 proc. członków UKE.
4. Wybory są rozstrzygane bezwzględną większością głosów, tj. ponad połową oddanych
głosów ważnych.
5. Na zebraniu wyborczym nie prowadzi się agitacji wyborczej, a głosowanie na
kandydatów odbywa się w trybie tajnym.
6. Elektorzy okazując UKW mandat elektora potwierdzają podpisem odbiór urzędowej karty
do głosowania. Karta zawiera alfabetyczny wykaz kandydatów, obok których znajdują się
pola do umieszczania znaku X.

7. Wyrażenie woli wyborcy polega na umieszczeniu znaku X w jednym z tych pól.
W przypadku braku znaku X – w którymkolwiek z pól oznacza głos ważny
wstrzymujący się. Zaznaczenie większej liczby pól niż jedno lub postawienie innego
znaku niż X – głos jest nieważny. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie
innej niż urzędowa. Wyborca składa do zapieczętowanej urny swój głos na
urzędowej karcie, w obecności co najmniej 2 członków UKW.
8. Po głosowaniu UKW przekazuje urnę wyborczą Komisji Skrutacyjnej. Po otwarciu urny
i obliczeniu oddanych głosów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który jest
odczytywany przez jej przewodniczącego.
9. Jeżeli kandydują tylko dwie osoby i żadna z nich nie uzyska w głosowaniu wymaganej,
bezwzględnej większości, to głosowanie powtarza się jednokrotnie. Jeżeli powtórne
głosowanie również nie przesądzi wyboru należy ponownie zgłosić kandydatów
i powtórzyć wybory.
10. Brak rozstrzygnięcia wyboru organu jednoosobowego powoduje konieczność
powtarzania całej procedury dotyczącej tego wyboru zgodnie z rozdziałem 3 Instrukcji
Wyborczej PG.
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