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Gdańsk 2008-04-25 
Połączone Okręgi Wyborcze 
OW7, OW8, OW9 
 
 

Komunikat nr 25B/2008 
 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI GRUPY B DO SENATU  
W POŁĄCZONYCH OKR ĘGACH WYBORCZYCH  
OW7 (WM),  OW8 (WOIO), OW9 (WZ IE). 

 
 
1. HARMONOGRAM WYBORÓW  
 
1.  05.V.2008r. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli do Senatu  
   w Okręgach Wyborczych w godz. 11.00 ÷ 13.00, miejsce zgłaszania  
   kandydatów wyznaczają Przewodniczący poszczególnych OW. 
   O godz. 14.00 ogłoszenie wstępnej listy kandydatów. 
2. 07.V.2008r. Do godz. 14.00 przyjmowanie potwierdzeń zgody na kandydowanie  
   w Okręgach Wyborczych i ustalenie ostatecznej listy Kandydatów  
   w poszczególnych Okręgach 
3. 07.V.2008r. Godz.14.30 ogłoszenie zbiorczej listy kandydatów przedstawicieli do  
   Senatu grupy B w połączonych Okręgach Wyborczych 
4. 08.V.2008r. 10.00 ÷ 13.15 Wybory przedstawicieli do Senatu grupy B dla OW7, OW8,  
   OW9 w s. 228A Wydziału Mechanicznego. 
 

W związku z potencjalną moŜliwością przeprowadzenia dodatkowych wyborów przyjęto 
następujące terminy wyborów: 

Tura Data Godzina Sala 

I 

II 

III 

IV 

8.V.2008 

9.V.2008 

12.V.2008 

13.V.2008 

10.00 ÷ 13.15 

11.00 ÷ 13.15 

11.00 ÷ 13.15 

11.00 ÷ 13.15 

228A Wydział Mechaniczny 

319 Wydział Mechaniczny 

319 Wydział Mechaniczny 

319 Wydział Mechaniczny 
 
2. IFORMACJE DODATKOWE 
 
Wg. Komunikatu nr 20/2008 z dnia 23-IV-2008r. UKW w połączonym Okręgu Wyborczym 
składającym się z Wydziałowych Okręgów Wyborczych OW7, OW8, OW9 przysługuje 2 mandaty 
wyborcze przedstawicieli do Senatu z grupy pracowników B. Określenie miejsca zebrań 
wyborczych dotyczących zbierania kandydatur, potwierdzeń kandydowania i ogłaszania wstępnej 
i ostatecznej listy kandydatów leŜy w kompetencjach przewodniczących Wydziałowych Komisji 
Wyborczych. Zbiorczą listę kandydatów sporządza koordynator połączonych okręgów wyborczych. 
 
 Koordynator Połączonych Okręgów 
 Wyborczych OW, OW8, OW9 
 
 ......................................................... 
 dr hab. inŜ. Adam Boryczko 
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3. ZASADY WYBORÓW (wg. Instrukcji Wyborczej) 
 
Zasady ogólne 

3.2. Wybory do organów kolegialnych uczelni są waŜne niezaleŜnie od liczby oddanych głosów. 

3.3. Wybory są rozstrzygane bezwzględną większością głosów, tj. ponad połową oddanych głosów 
waŜnych.(§ 14. 1-3 regul. wyb i art. 71.1 pkt 6 Ustawy) 

3.6. Dokumentem do identyfikacji osób posiadających czynne prawo wyborcze jest: dowód osobisty, 
legitymacja studenta lub doktoranta albo indeks 

3.7. Lista kandydatów jest tworzona w trybie tajnym, tzn. przez wrzucenie przez wyborcę do urny kartki 
z nazwiskiem proponowanego kandydata (lub kandydatów, gdy liczba mandatów jest większa). Liczba 
nazwisk na kartce zgłoszenia nie moŜe być większa od liczby obsadzanych miejsc (ale moŜe być mniejsza). 
Zgłoszenie jest niewaŜne, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekracza liczbę wybieranych osób 

3.8. Warunkiem wpisania kandydata na listę do głosowania jest wyraŜenie przez niego zgody na 
kandydowanie w formie podpisanego oświadczenia. [...] Zgoda na kandydowanie wyraŜona na piśmie 
uprawnia do wyboru osoby nieobecnej na zebraniu. 

3.12. Urzędowa karta do głosowania zawiera alfabetyczny wykaz kandydatów, obok których znajdują się 
pola do umieszczenia znaku wyboru. Wybór polega na umieszczeniu znaku X w polu odpowiadającym 
danemu kandydatowi. Głos jest waŜny, jeŜeli liczba zaznaczonych pól nie przewyŜsza liczby mandatów do 
obsadzenia. Niezaznaczenie Ŝadnego z pól oznacza głos waŜny wstrzymujący się. W pozostałych 
przypadkach (np. w przypadku zaznaczenia większej liczby pól niŜ wynosi liczba mandatów) głos jest 
niewaŜny. 

3.14. Wyborca składa do zapieczętowanej urny swój głos na urzędowej karcie w obecności co najmniej 
dwóch członków odpowiedniej komisji wyborczej. 

3.17. W przypadku podjęcia decyzji o ponownym głosowaniu - głosowanie jest ponawiane tylko na 
nieobsadzone mandaty. Jeśli wybory nie dotyczą organów jednoosobowych Politechniki Gdańskiej, to 
w maksimum trzech dalszych turach głosowania eliminuje się kolejno kandydatów z najmniejszą liczbą 
głosów, przyjmując następujące zasady: 

a) liczba kandydatów w drugim głosowaniu jest dwukrotnie większa od liczby nieobsadzonych 
mandatów,  

b) liczba kandydatów w trzecim głosowaniu jest większa o połowę od liczby nieobsadzonych 
mandatów,  

c) liczba kandydatów w czwartym głosowaniu jest większa o jedną czwartą od liczby nieobsadzonych 
mandatów,  

W przypadku uzyskania z obliczeń ułamkowej liczby kandydatów zaokrągla się ją w górę. 
 
Zasady wyborów przedstawicieli do Senatu 

5.4.2. Wyboru przedstawicieli do senatu spośród pracowników grupy B pozostałych nauczycieli 
akademickich dokonuje się w następujących okręgach wyborczych:  

a) połączonych okręgach wyborczych OW1, OW2, OW5  
b) połączonych okręgach wyborczych OW3, OW4, OW6  
c) połączonych okręgach wyborczych OW7, OW8, OW9  
d) okręgu wyborczym OW10  

Techniczną obsługę wyborów w połączonych okręgach zapewniają kierownicy jednostek wchodzących 
w skład połączonego okręgu. 

5.4.6. Wybory w połączonych okręgach, w których mowa w p. 5.4.2., przeprowadzają połączone komisje 
tych okręgów. Przewodniczący połączonych Komisji wyborczych wybierają spośród siebie osobę 
koordynującą prace połączonych komisji wyborczych i sporządzają protokół wyboru przedstawicieli do 
Senatu. Kandydaci z poszczególnych okręgów wyborczych są zgłaszani Komisjom Wyborczym w tych 
okręgach. Zbiorczą listę kandydatów sporządzają przewodniczący połączonych okręgów wyborczych, 
Wybór przedstawicieli do senatu w połączonych okręgach wyborczych odbywa się wg zasad określonych 
w rozdz. 3 instrukcji w terminie i miejscu określonym przez koordynatora. 


