Uchwała Senatu PG
nr 15/2020/XXV
z 30 września 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej.

§1 Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie §3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu wyborczego
stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu PG, zatwierdza następujące zmiany w Instrukcji
Wyborczej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2020-2024:
Dodaje się czwarty akapit do wstępu do Instrukcji Wyborczej w brzmieniu:
Instrukcja dopuszcza, iż przewodniczący danej komisji wyborczej może podjąć decyzję
o przeprowadzeniu jej posiedzenia oraz zebrania wyborczego, w tym podejmowania uchwał,
z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. Posiedzenia komisji
wyborczych mogą być zorganizowane w trybie zdalnym, stacjonarnym lub mieszanym,
natomiast głosowania, niezależnie od trybu organizacji posiedzenia lub zebrania wyborczego –
jednolicie. Przewodniczący komisji wyborczych odpowiadają za prawidłowy przebieg zebrania
wyborczego w takim trybie, natomiast za jego obsługę techniczną odpowiada Centrum Usług
Informatycznych na Politechnice Gdańskiej.
Pkt. 5.4.14. otrzymuje brzmienie:
„Członkom senatu wydawane są po dwie urzędowe karty do głosowania lub zostają
przygotowane dwie listy do głosowania z wykorzystaniem technologii informatycznych: jedna
dla kandydatów na członków rady uczelni ze wspólnoty uczelni i druga dla kandydatów na
członków rady uczelni spoza tej wspólnoty.”
Pkt. 5.4.15. otrzymuje brzmienie:
„Karty do głosowania lub listy do głosowania z wykorzystaniem technologii informatycznych
zawierają alfabetyczny wykaz kandydatów, obok których znajdują się pola do umieszczenia
znaku wyboru. Wybór polega na umieszczeniu znaku X w polu odpowiadającym danemu
kandydatowi.”
Pkt. 5.4.20. otrzymuje brzmienie:
„Z kandydatów na członków rady uczelni ze wspólnoty uczelni zostaje wybrany 1 kandydat,
a z listy kandydatów na członków rady uczelni spoza tej wspólnoty zostaje wybrany 5
kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów pod warunkiem, że każdy z nich
otrzymał bezwzględną większość głosów.”

Pkt. 5.4.24. otrzymuje brzmienie:
„W terminie do czterech tygodni od powołania rady uczelni, rada wskazuje kandydata na
przewodniczącego rady spośród wybranych członków rady niebędących członkami wspólnoty
uczelni.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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