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WYBORY REKTORA NA KADENCJĘ 2020-2024 

W UNIWERSYTECIE MORSKIM W GDYNI 

 

 

KOMUNIKAT NR 12 

 

 

Komisja Wyborcza Uniwersytetu ogłasza, że wybory rektora Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni na kadencję 2020-2024 odbędą się 

 

21 maja 2020 r. o godz. 9.00 

w Auli im. Tadeusza Meissnera, Uniwersytet Morski w Gdyni,  

ul. Morska 81-87 
 
 
Zgodnie z Regulaminem Wyborczym Uczelni (Załącznik nr 1 do Statutu 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, § 1 Postanowienia ogólne) podstawę prawną 
trybu przeprowadzania wyborów stanowią: 
1) ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana dalej Ustawą, 
2) Statut Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zwany dalej Statutem. 
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Komisja Wyborcza 
Uniwersytetu (KWU) informuje, że przeprowadzenie wyborów rektora UMG 
odbędzie się w trybie minimalizującym zagrożenie zarażenia się koronawirusem. 
Dostosowanie trybu przeprowadzenia wyborów do obecnej sytuacji 
epidemiologicznej jest zgodne z zasadami określonymi w uchwałach Senatu 
UMG z dnia 7.05.2020 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 24.04.2020 r.  
 
KWU apeluje do uczestników wyborów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
przyjętych w Polsce w związku z sytuacją epidemiologiczną. KWU informuje, że 
w wyborach nie mogą uczestniczyć osoby zakażone koronawirusem lub 
podejrzane o zakażenie. Ze swej strony KWU zapewni w czasie wyborów warunki 
lokalowe o dużej kubaturze i środki ochronno-dezynfekcyjne, minimalizujące 
zagrożenie zakażenia się koronawirusem. 
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KWU informuje, że wybory rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na 

kadencję 2020-2024 w dniu 21.05.2020 r. odbędą się zgodnie z Regulaminem 

Wyborczym Uczelni, Rozdział III. Wybory rektora (Załącznik nr 1 do Statutu 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni), według następującego trybu: 

 

1. Zebranie wyborcze w wyborach rektora odbędzie się z zastosowaniem 

komunikacji elektronicznej za wyjątkiem samego aktu głosowania. Znaczy to,  

że wszystkie czynności wyborcze wymienione w Regulaminie Wyborczym 

Uczelni, w Rozdziale III, § 3 ust. 6, punkty 1-6 i 8 odbywać się będą za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Przebieg wyborów będzie rejestrowany za 

pomocą zapisu audio-video z zapewnieniem tajności aktu głosowania  

w wyborach rektora. 

 

2. Z Regulaminu Wyborczego Uczelni § 3 ust. 8 wynika, że głosowanie jest tajne. 

Zatem akt głosowania w formie tajnej odbędzie się w Auli  

im. T. Messnera, w której przebywać będą zgłoszeni kandydaci, członkowie 

Komisji Wyborczej oraz pracownicy obsługi technicznej, wyznaczeni zgodnie  

z Regulaminem Wyborczym Uczelni przez Rektora. 

 

3. W czasie wyborów elektorzy przebywać będą w dwóch pomieszczeniach (sale 

B-20 i B-21).  

W sali B-20 przebywać będą elektorzy, których nazwiska zaczynają 

się na litery: od A do Ms. 

W sali B-21 będą przebywać elektorzy, których nazwiska zaczynają 

się na litery: od Mu do Z. 

Przed salami znajdować się będą listy obecności, które elektorzy winni podpisać  

przed wejściem na salę. Listy te stanowić będą podstawę do ogłoszenia 

prawomocności (lub nie) wyborów. W każdej z sal przebywać będzie członek 

KWU oraz pracownik obsługi technicznej wyznaczony zgodnie z Regulaminem 

Wyborczym Uczelni przez Rektora. 

 

4. Między Aulą im. T. Meissnera oraz salami B-20 i B-21 realizowana będzie 

audio-wizualna komunikacja elektroniczna. Osoby obecne w Auli  

im. T. Meissnera i w salach B-20 i B-21 będą miały możliwość śledzenia przebiegu 

wyborów oraz komunikowania się z osobami przebywającymi  

w pozostałych pomieszczeniach.  
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5. Wybór komisji skrutacyjnej (przewidziany w Regulaminie Wyborczym Uczelni, 

Rozdział III, § 3, p. 6) odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2).  

KWU informuje, że wybór komisji skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu 

jawnym. Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób. Przewodniczącym komisji 

skrutacyjnej jest zgodnie z Regulaminem Wyborczym Uczelni przewodniczący 

Kolegium Elektorów. Dwóch pozostałych członków wybiera się spośród 

kandydatów zgłoszonych przez elektorów. Po zamknięciu listy zgłoszonych 

kandydatów odbywa się głosowanie jawne. Członkami komisji skrutacyjnej 

zostają dwaj kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Jeżeli więcej 

niż dwóch kandydatów otrzyma tę samą najwyższą liczbę głosów, 

Przewodniczący KWU zarządza kolejne głosowanie, przy czym do tego 

głosowania nie kwalifikują się pozostali kandydaci o mniejszej liczbie głosów. 

Procedurę tę powtarza się do momentu wyboru dwóch członków komisji 

skrutacyjnej.  

 

6. Procedura głosowania na rektora odbywać się będzie w sposób następujący. 

Przewodniczący KWU zapraszać będzie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej każdego z elektorów indywidualnie do przybycia do Auli  

im. T. Meisnnera celem dokonania aktu głosowania. Zaproszenia odbywać się 

będą zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk elektorów. Pozostali elektorzy 

pozostają w swoich salach B-20 lub B-21. Dopiero po dokonaniu aktu głosowania 

i powrocie zaproszonego elektora do jego sali, Przewodniczący KWU zaprasza 

kolejnego elektora do dokonania aktu głosowania. Dokonywanie samego aktu 

głosowania odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Wyborczym Uczelni 

(Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Morskiego  

w Gdyni, Rozdział III. Wybory rektora).  

 

7. Ze względu na doniosłość aktu głosowania, KWU przytacza treść Regulaminu 

Wyborczego w zakresie procedury głosowania, tj. § 3 ust. 8-11:  

• Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą przygotowanych wcześniej 

kart do głosowania. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu Wyborczego; 
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• Każdy elektor otrzymuje kartę do głosowania. Na karcie może zaznaczyć 

krzyżykiem nazwisko jednego kandydata. Głos jest nieważny, jeżeli na 

karcie zaznaczono więcej niż jednego kandydata; 

• Niewskazanie żadnego z kandydatów oznacza brak poparcia dla 

wszystkich kandydatów; 

• Głosowanie odbywa się zgodnie z alfabetyczną listą elektorów. 

Przewodniczący zebrania odczytuje kolejno nazwiska elektorów wręczając 

każdemu z nich kartę do głosowania. Elektor niezwłocznie po otrzymaniu 

tej karty, dokonuje wyboru i osobiście wrzuca kartę do urny. Komisja 

zapewnia możliwość oddania głosu w warunkach gwarantujących tajność 

głosowania. 

 

8. KWU apeluje do elektorów o przestrzeganie podczas wyborów rektora zasad 

bezpieczeństwa przyjętych w Polsce w związku z sytuacją epidemiologiczną ,  

w tym podczas przemieszczania się z sal B-20 i B-21 do Auli im. T. Meissnera  

i z powrotem. 

 

9. Pozostałe procedury wyborcze pozostają bez zmian. Są one opisane  

w Regulaminie Wyborczym Uczelni (Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu 

Morskiego w Gdyni, Rozdział III. Wybory rektora). 

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu 
 

 
 

 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk 
 
 
 

 
Gdynia, 14.05.2020 r. 


