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Załącznik nr 1 - Wzór godła Uniwersytetu Gdańskiego

GODŁO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
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Załącznik nr 2 - Wzory sztandaru i flagi Uniwersytetu Gdańskiego

SZTANDAR UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Rozmiar sztandaru: 100 cm. x 120 cm.
Strona prawa: tło czerwone – pośrodku płata sztandaru godło państwowe haftowane srebrnym szychem i ba-
jorkiem. Korona, dziób i szpony godła złote. Poniżej godła w półkolu napis: Uniwersytet Gdański – srebrnym 
szychem.
Strona lewa: tło białe – pośrodku płata sztandaru emblemat: dwa gryfy złoto-żółte podtrzymujące godło mia-
sta Gdańska na czerwonym tle. Poniżej emblematu w półkolu napis łaciński: IN MARI VIA TUA – wykonany ha-
ftem ręcznym w kolorze złoto-żółtym.
Sztandar obszyty frędzlami w kolorze żółto-złotym. Drzewiec w górnej części z godłem państwowym.
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Załącznik nr 2 - Wzory sztandaru i flagi Uniwersytetu Gdańskiego

FLAGA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Rozmiar flagi: pozioma 80 cm. x 110 cm.; pionowa : 110 cm. x 300 cm.
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Załącznik nr 3 - Wzór Medalu Uniwersytetu Gdańskiego

MEDAL UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

1. Dla wybitnych ludzi nauki: DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI: Za osiągnięcia naukowe; mądrość i szla-
chetność

2. Osobom niezwiązanym z nauką, lecz wspierającym Uniwersytet Gdański: BENE MERITO ET MERENTI: 
Temu, kto się dobrze zasłużył i nadal się zasługuje

Medale mają kształt krążka o średnicy 7 cm. Wykonane są ze stopu medalierskiego pokrytego metalem w ko-
lorze stosownym do kategorii medalu: złotym, srebrnym i brązowym. Na awersie medali ukazano m.in. in-
strumenty naukowe, otwarta księgę oraz rózgi liktorskie. Rewersy medali odnoszą się symbolicznie do wie-
dzy i nauki - poprzez ukazanie ksiąg jako ich skarbnicy.
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Załącznik nr 4 - Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego

ORDYNACJA WYBORCZA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
Zakres działania

1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej „ordynacją” określa szczegółowe zasa-
dy i tryb przeprowadzania wyborów organów Uniwersytetu.

2. Ordynacji nie stosuje się w zakresie uregulowanym w odpowiednich regulaminach samorządu stu-
dentów oraz samorządu doktorantów.

3. Wybory organów Uniwersytetu przeprowadzają właściwe komisje wyborcze.
4. Obsługę techniczną wyborów uczelnianych zapewnia Rektor, wydziałowych - dziekan.

§ 2.
Pojęcia

1. Przez użyte w niniejszej ordynacji określenia należy rozumieć:
2. komisja wyborcza - Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW), Wydziałową Komisję Wyborczą (WKW).
3. elektor – członek kolegium elektorów,
4. Ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym,
5. zebranie wyborcze – zgromadzenie osób mających czynne prawo wyborcze, zwołane w celu prze-

prowadzenia czynności wyborczych przez komisję wyborczą,
6. czynne prawo wyborcze – prawo głosowania,
7. bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania i objęcia stanowiska, mandatu lub funkcji,
8. bezwzględna większość głosów - co najmniej o jeden głos popierający więcej od sumy pozostałych 

ważnie oddanych głosów.

§ 3.
Kalendarz wyborczy

Odpowiednie komisje wyborcze ustalają kalendarz wyborczy oraz podają do wiadomości wyborców in-
formacje o czasie i miejscu zebrań wyborczych, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3.

§ 4. 
Zebrania wyborcze

1. Zebrania wyborcze ogłasza odpowiednio uczelniana lub wydziałowa komisja wyborcza w taki spo-
sób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.

2. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym powinno być opublikowane co najmniej na siedem dni przed pla-
nowanym terminem zebrania.

3. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym grupy pracowników powinno być umieszczone na tablicach in-
formacyjnych w budynku każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, rozesłane pocztą elektro-
niczną do zainteresowanych pracowników oraz zamieszczone na stronie internetowej Uniwersyte-
tu.

4. Zebrania wyborcze są zdolne do podejmowania uchwał dotyczących wyborów przy obecności co 
najmniej 50% osób uprawnionych do udziału w zebraniu.
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5. O ile Statut nie stanowi inaczej, w przypadku braku kworum przedstawiciel komisji wyborczej za-
rządza odbycie zebrania wyborczego w drugim terminie bez wymogu kworum. Informację o takim 
trybie wyboru powinno zawierać ogłoszenie o zebraniu wyborczym.

6. Zebrania wyborcze poszczególnych grup pracowników prowadzą przewodniczący wybierani zwy-
kłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

7. W trakcie jednego zebrania wyborczego mogą być przeprowadzane głosowania w różnych spra-
wach wyborczych.

8. Zebranie wyborcze przeprowadza głosowania aż do obsadzenia wszystkich mandatów. Jeżeli w pię-
ciu głosowaniach nie obsadzono wszystkich mandatów, zebranie wyborcze, większością głosów, 
może postanowić o odroczeniu lub zamknięciu zebrania.

§ 5. 
Kandydowanie

1. Prawo zgłaszania kandydatów do jednoosobowych i kolegialnych organów Uniwersytetu przysługu-
je wszystkim uczestnikom zebrania mającym czynne prawo wyborcze.

2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się jawnie.
3. Umieszczenie osoby na liście kandydatów do organów kolegialnych wymaga zgody zgłoszonego.
4. Umieszczenie osoby na liście kandydatów do jednoosobowych organów Uniwersytetu wymaga pi-

semnej zgody zgłoszonego.
5. Zebranie wyborcze rozstrzyga o zamknięciu listy kandydatów.

§ 6.
Głosowanie

1. Organy Uniwersytetu wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim (głosować można tylko oso-
biście) bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.

2. Wybory przeprowadza się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Uczelnianej lub 
Wydziałowej Komisji Wyborczej, zawierających nazwisko jednego albo wielu kandydatów.

3. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to sporządza się listę kandydatów w porządku alfa-
betycznym.

4. Wzory kart do głosowania stanowią załączniki do niniejszej ordynacji.
5. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, to 

w kolejnym pomija się tego kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę 
głosów. Głosowania przeprowadza się do czasu uzyskania przez jednego z kandydatów bezwzględ-
nej większości głosów. Jeżeli na jednym z etapów głosowania tę samą najmniejszą liczbę głosów 
uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, to przed kolejnym głosowaniem pomija się tych kandyda-
tów, chyba że do kolejnego głosowania nie przeszedłby żaden lub gdyby pozostał jeden kandydat. 
W takim szczególnym przypadku, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wyłącznie na kandyda-
tów, którzy otrzymali jednakową najmniejszą liczbę głosów, w celu wyboru jednego z nich. Do dal-
szych etapów wyborów przechodzi ten kandydat, który w tym dodatkowym głosowaniu otrzymał 
największą liczbę głosów.

6. Przy obliczaniu wyników wyborów bierze się pod uwagę wyłącznie głosy ważne. 
7. Głos jest ważny, jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której zaznaczono nie wię-

cej niż tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia.
8. Głos uważa się za nieważny, jeśli na urzędowej karcie do głosowania nie dokonano wyboru, zazna-

czono więcej kandydatów niż wynosi liczba mandatów do obsadzenia bądź nastąpiło całkowite 
przedarcie karty. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk, poczynienie innych do-
pisków albo uszkodzenie karty niezacierające dokonanego wyboru nie wpływa na ważność głosu.

9. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu wymaganej większości głosów.



9

Załącznik nr 4 - Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego

10. Wyniki głosowania oraz wynik wyborów do wiadomości uczestników zebrania wyborczego poda-
je przewodniczący zebrania.

§ 7. 
Komisja skrutacyjna

1. Do ustalenia wyników głosowania uczestnicy zebrania wyborczego, spośród osób, które nie kan-
dydują - wybierają komisję skrutacyjną, w składzie co najmniej trzech osób, z zastrzeżeniem § 18 
ust. 2.

2. Komisja skrutacyjna ustala wyniki wyborów i sporządza w dwóch egzemplarzach protokół prze-
prowadzonych czynności wyborczych. Jeden egzemplarz protokołu przewodniczący zebrania nie-
zwłocznie przekazuje UKW. Drugi egzemplarz protokołu wraz z kartami do głosowania oraz listą 
obecności uczestników zebrania przechowuje się w dziekanacie.

Rozdział II
KOMISJE WYBORCZE

§ 8. 
Skład komisji wyborczych

1. Senat wybiera członków UKW do końca listopada roku poprzedzającego rok wyborczy ustalając do 
30 października tego roku liczbę członków UKW reprezentujących wszystkie grupy społeczności 
akademickiej.

2. Członków UKW – nauczycieli akademickich reprezentujących wydziały Senat wybiera spośród osób 
zgłoszonych przez rady wydziałów, a z jednostek pozawydziałowych – wybranych na zebraniu ogól-
nym. Przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – spośród kandyda-
tów wybranych na zebraniu wyborczym tej grupy pracowników. Członków UKW z grupy doktoran-
tów oraz studentów – spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy doktorantów oraz studen-
tów.

3. Członków UKW wybiera się bezwzględną większością głosów.
4. Jeżeli członek komisji wyborczej kandyduje na stanowisko organu jednoosobowego, członka wybie-

ralnego organu kolegialnego, Uczelnianego Kolegium Elektorów, Wydziałowego Kolegium Elekto-
rów, to wygasa jego mandat członka komisji. Senat uzupełnia skład Uczelnianej Komisji Wyborczej, 
jeżeli liczba jej członków będzie mniejsza niż 15.

5. Mandat komisji i ich członków wygasa z dniem powołania nowych komisji wyborczych.
6. Wydziałowe komisje wyborcze powoływane są przez rady wydziałów w składzie nie mniejszym niż 

pięć osób.

§ 9. 
Zadania komisji wyborczych

1. Do zadań komisji wyborczych należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów i dokumentacją wyborczą,
2) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów.
Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy nadto:
1) udział w zebraniach wyborczych zgodnie z delegacją udzieloną przez przewodniczącego UKW,
2) nadzór nad działalnością komisji niższego stopnia oraz rozpatrywanie odwołań od ich rozstrzy-

gnięć,
3) występowanie do Senatu o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia istotnych nieprawidło-

wości w toku ich przeprowadzania.
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2. Zadania wydziałowych komisji wyborczych ustalają rady wydziałów z uwzględnieniem właściwości 
innych organów i zebrań wyborczych, o których mowa w ustawie, Statucie UG i określonych w ni-
niejszej ordynacji.

§ 10.
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczej

Pierwsze posiedzenie komisji wyborczej zwołuje odpowiednio Rektor (UKW) lub dziekan (WKW).

§ 11. 
Przewodniczący komisji wyborczej

Na pierwszym posiedzeniu komisja wyborcza wybiera swego przewodniczącego.

§ 12. 
Uchwały komisji wyborczej

1. Komisje wyborcze podejmują decyzje leżące w ich kompetencjach w formie uchwał.
2. Komisje wyborcze podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwał konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy składu komisji.

Rozdział III
KOLEGIA ELEKTORÓW

§ 13. 
Skład

1. Organami wyborczymi Uniwersytetu są Uczelniane Kolegium Elektorów oraz Wydziałowe Kolegia 
Elektorów.

2. Skład kolegiów elektorów określa Statut UG.
3. Przewodniczącym kolegium elektorów jest elektor najstarszy wiekiem.

§ 14. 
Zakres działania

1. Uczelniane Kolegium Elektorów wybiera Rektora i prorektorów.
2. Wydziałowe Kolegium Elektorów wybiera dziekana i prodziekanów.

Rozdział IV
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYBORU REKTORA I PROREKTORÓW  

ORAZ DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW

§ 15.
Bierne prawo wyborcze

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako 
podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia, a w przypadku osób posiadających ty-
tuł naukowy profesora – 70. roku życia.

§ 16.
Zgłaszanie kandydatów na Rektora

1. Kandydat na Rektora powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podsta-
wowym miejscu pracy.
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2. Każdy wyborca, także spoza grona elektorów, może zgłosić kandydata na Rektora, z zastrzeżeniem 
art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z załączoną zgodą osoby zgłaszanej na kandydowanie, można 
złożyć w zamkniętej kopercie na ręce przewodniczącego kolegium elektorów po otwarciu listy kan-
dydatów.

§ 17. 
Zebrania przedwyborcze

1. Kandydaci na Rektora mogą zaprezentować swój program działania nie później niż na siedem dni 
przed zebraniem wyborczym.

2. Program wyborczy zamieszcza się na stronie internetowej Uniwersytetu.
3. Kandydaci mogą również uczestniczyć w ogólnych spotkaniach przedwyborczych.
4. W zebraniu przedwyborczym mogą wziąć udział wszyscy członkowie społeczności akademickiej.

§ 18. 
Wybór Rektora

1. Pierwsze posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora zwołuje Uczelnia-
na Komisja Wyborcza.

2. Uczelniane Kolegium Elektorów wybiera komisję skrutacyjną, liczącą co najmniej siedem osób. 
3. Następne posiedzenia Kolegium Elektorów zwołuje jego przewodniczący lub przewodniczący Uczel-

nianej Komisji Wyborczej.
4. Uczelniane Kolegium Elektorów na pierwszym zebraniu otwiera listę kandydatów na Rektora i wy-

znacza termin jej zamknięcia.
5. Termin zwołania pierwszego zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz harmonogram czyn-

ności Kolegium powinny uwzględniać zakończenie procesu wyboru Rektora i prorektorów do dnia 
30 kwietnia ostatniego roku kadencji.

6. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej powyżej Rektor nie zostanie wybrany, to wybo-
ry przeprowadza się ponownie, począwszy od zgłaszania kandydatów.

§ 19. 
Rektor elekt

Kandydat, który został wybrany na Rektora, do czasu objęcia funkcji jest zwany Rektorem Elektem.

§ 20. 
Kandydaci na prorektorów

1. Kandydaci na prorektorów powinni posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilito-
wanego, a kandydat na prorektora właściwego do spraw studenckich - co najmniej stopien nauko-
wy doktora.

2. Wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na prorektorów służy Rektorowi elektowi.
3. Rektor elekt zgłasza listę kandydatów na funkcje prorektorów ze wskazaniem ich kompetencji i wła-

ściwości przewodniczącemu Uczelnianego Kolegium Elektorów.

§ 21. 
Wybór prorektorów

1. Poddanie pod głosowanie przez Uczelniane Kolegium Elektorów zgłoszonego przez Rektora Elek-
ta kandydata na prorektora do spraw studenckich, wymaga uzyskania uprzedniej zgody większości 
przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów.

2. Zajęcie stanowiska przez doktorantów i studentów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium 
Elektorów w sprawie udzielenia bądź nieudzielania zgody, o której mowa powyżej, następuje w for-
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mie uchwały podjętej na zebraniu wyborczym.
3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje zebranie przedstawicieli doktorantów 

i studentów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów w sprawie wyrażenia zgody 
na kandydata na prorektora do spraw studenckich oraz przeprowadza wybór przewodniczącego ze-
brania. 

4. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Rektora Elekta kandydata na prorektora do spraw stu-
denckich przedstawiciele doktorantów i studentów wchodzących w skład Uczelnianego Kolegium 
Elektorów nie podejmą uchwały w sprawie zajęcia stanowiska co do zgłoszonego kandydata na pro-
rektora do spraw studenckich, uznaje się, że wyrazili zgodę na kandydata.

5. Skreślono.
6. Niewyrażenie zgody na kandydata na prorektora do spraw studenckich nie wstrzymuje możliwości 

poddania pod głosowanie przez Uczelniane Kolegium Elektorów pozostałych kandydatów na pro-
rektorów.

§ 22. 
Wybór dziekana i prodziekanów

Do wyborów dziekana i prodziekanów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów Rektora 
i prorektorów, z tym że:
1) kalendarz wyborczy określa Wydziałowa Komisja Wyborcza,
2) kandydaci na prodziekanów powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora,
3) komisja skrutacyjna liczy co najmniej trzy osoby.

Rozdział V
WYBÓR CZŁONKÓW SENATU I RAD WYDZIAŁÓW

§ 23. 
Wybory do Senatu

1. Skład Senatu UG określa Statut.
2. Przedstawicielami każdego wydziału w Senacie są trzej nauczyciele akademiccy, w tym dwóch po-

siadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz jeden przedstawiciel 
pozostałych nauczycieli akademickich.
1) Wydziały w organizacji dokonują wyboru swoich przedstawicieli do Senatu na zebraniach wybor-

czych, zgodnie z zapisami ordynacji.
2) Wybory przedstawicieli wydziału dokonywane są odpowiednio na dwóch wydziałowych zebra-

niach wyborczych, tj:
a) na wydziałowym zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
b) na wydziałowym zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu na-

ukowego oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli poszczególnych grup nauczycieli akademickich 

do Senatu przysługuje tylko nauczycielom akademickim posiadającym czynne prawo wyborcze do 
udziału w wyborach przedstawiciela danej grupy nauczycieli.

4. Przedstawicielami nauczycieli akademickich jednostek organizacyjnych innych niż wydziały są łącz-
nie cztery osoby.
1) Wybór przedstawicieli jednostek wymienionych w ust. 1 dokonywany jest na ogólnym zebraniu 

wyborczym nauczycieli akademickich jednostek organizacyjnych innych niż wydziały.
2) Zebranie, o którym mowa w pkt. 1 ogłasza i przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
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3) Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich jednostek innych niż 
wydział przysługuje tylko nauczycielom akademickim posiadającym czynne prawo wyborcze do 
udziału w wyborach przedstawicieli takich jednostek.

4) Nad prawidłowym przebiegiem zebrania wyborczego czuwa przedstawiciel Uczelnianej Komisji 
Wyborczej.

5. Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są zgodnie z zasadami określonymi w regula-
minie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.

6. Przedstawicielami do Senatu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są łącznie 
cztery osoby.
1) Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonywane są 

na zebraniach wyborczych poszczególnych grup pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi.

2) Zebrania, o których mowa w pkt. 1, ogłasza i przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
3) Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami aka-

demickimi przysługuje tylko pracownikom posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału 
w wyborach przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

4) Nad prawidłowym przebiegiem zebrania wyborczego czuwa Uczelniana Komisja Wyborcza. 
Uczestniczący w zebraniu członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej udzielają także na żądanie 
przewodniczącego zebrania wyjaśnień dotyczących prawidłowego przebiegu wyborów.

§ 24. 
Wybór do rad wydziałów

1. Skład rady wydziału określa Statut.
2. Członkami rady wydziału pochodzącymi z wyboru są przedstawiciele innych nauczycieli akademic-

kich, niż profesorowie i doktorzy habilitowani, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu 
pracy, którzy stanowią do 15% składu rady; wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wy-
działu, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady; wybrani przedstawiciele pracowników zatrud-
nionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący do 5% składu rady.

3. Liczbę przedstawicieli grup określonych w ust. 2 wybieranych do rady wydziału określa rada wy-
działu.

4. Do wyboru do rady wydziału przedstawicieli innych nauczycieli akademickich, niż profesorowie 
i doktorzy habilitowani, zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, stosuje się od-
powiednio zasady dotyczące wyboru do senatu przedstawicieli wydziałów.

5. Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są zgodnie z zasadami określonymi w regula-
minie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.

6. Wyboru do rady wydziału przedstawicieli pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących 
nauczycielami akademickimi dokonuje wydziałowe zebranie wyborcze pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi, do którego stosuje się odpowiednio zasady dotyczące wydziałowych 
zebrań wyborczych do Senatu.
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Rozdział VI
ODWOŁANIE ZE STANOWISKA,  

POZBAWIENIE MANDATU ORAZ WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 25. 
Odwoływanie organów jednoosobowych

1. Rektor lub prorektorzy mogą zostać odwołani przez Uczelniane Kolegium Elektorów w trybie okre-
ślonym w art. 78 Ustawy. Mandat Rektora lub prorektorów wygasa w przypadkach określonych 
w Statucie.

2. Dziekan lub prodziekani mogą zostać odwołani przez wydziałowe kolegium elektorów w głosowa-
niu tajnym i bezpośrednim. Mandat dziekana lub prodziekanów wygasa w przypadkach określonych 
w Statucie.

§ 26. 
Wniosek o odwołanie

Wniosek o odwołanie ze stanowiska lub pozbawienie mandatu składa się na piśmie przewodniczącemu 
właściwej komisji wyborczej.

§ 27. 
Wybory uzupełniające

W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora lub członka rady wydziału przeprowadza się wybory uzu-
pełniające.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28. 
Rozstrzyganie w sprawach czynności wyborczych

1. Senat może unieważnić wybory w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w toku ich 
przeprowadzania.

2. Wybory mogą zostać unieważnione:
1) z urzędu przez Senat, po zasięgnięciu opinii UKW;
2) na uzasadniony i zaopiniowany przez UKW wniosek grupy co najmniej 10% wyborców uprawnio-

nych do głosowania, złożony w terminie siedmiu dni od dnia głosowania;
3) na wniosek UKW.

3. Senat, unieważniając wybory, zarządza przeprowadzenie nowych wyborów i ustala kalendarz wy-
borczy.

4. W sprawach dotyczących wyborów, nieuregulowanych przepisami ustawy lub Statutu, rozstrzyga 
UKW.

§ 29.
Niniejsza Ordynacja Wyborcza wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
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REGULAMIN PRZYZNAWANIA  
NAGRÓD REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO  

DLA PRACOWNIKÓW  
NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

§ 1.
1. Z funduszu nagród Rektora UG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wydzie-

la się kwotę pozostającą w wyłącznej dyspozycji Rektora w wysokości nieprzekraczającej 10%.
2. Pozostałą część środków rozdziela się na poszczególne grupy pracowników określone w § 106 Sta-

tutu Uniwersytetu Gdańskiego proporcjonalnie do funduszu płac tych grup pracowników. Dalszy 
podział tych środków jest dokonywany poprzez wydzielenie ich dla poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych przy uwzględnieniu stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowników okre-
ślonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

3. Fundusz przeznaczony na nagrody dla pracowników poszczególnych jednostek może być powięk-
szony o środki pochodzące z ich przychodów własnych.

4. Z upoważnienia Rektora dysponentami środków na nagrody Rektora są:
1) Kanclerz
2)  Dziekani wydziałów
3) Dyrektorzy: Biblioteki Głównej, Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, Studium Języ-

ków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

§ 2.
Nagrody przyznaje się za:
1) wyróżniające się wykonywanie ogółu obowiązków pracowniczych wynikających z zakresu czynno-

ści pracownika,
2) wybitne osiągnięcia w wykonywaniu obowiązków wymienionych w ust.1.

§ 3.
1. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych.
2. Określa się cztery stopnie nagród w następującej wysokości:

1) Nagroda I stopnia – 8.500 złotych,
2) Nagroda II stopnia – 5.500 złotych,
3) Nagroda III stopnia – 3.000 złotych,
4) Nagroda IV stopnia – 1.500 złotych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może zwiększyć wysokość nagrody dla indywidu-
alnego pracownika w ramach poszczególnych stopni, ale nie więcej niż o 100% wnioskowanej kwo-
ty.

§ 4.
1. Nagrody za wyróżniające się wykonywanie ogółu obowiązków pracowniczych mogą być przyzna-

wane corocznie, w terminie przyznawania nagród, tj. z dniem rozpoczęcia roku akademickiego.
2. Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu obowiązków, o których 

mowa w ust. 1 może być zgłoszony w każdym terminie po dokonaniu oceny wykonanego zadania.
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§ 5.
1. Wnioski o przyznanie nagrody dla poszczególnych pracowników zgłaszają ich bezpośredni przeło-

żeni.
2. Proponowane wysokości nagród nie mogą w sumie przekroczyć wielkości środków finansowych 

przyznanych danej jednostce organizacyjnej powiększoną o środki pochodzące z przychodów wła-
snych jednostki przeznaczone na ten cel.

3. W przypadku nie wykorzystania środków, o których mowa w § 1 ust. 2, pozostałymi środkami (z wy-
łączeniem środków pochodzących z przychodów własnych) dysponuje Rektor UG.

4. Wnioski o nagrody należy sporządzać według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regula-
minu i przekazywać do Działu Kadr w ustalonych terminach.

§ 6.
1. Wnioski o przyznanie nagród opiniuje Kolegium Rektorskie poszerzone o Dziekanów wydziałów, 

Dyrektorów Biblioteki Głównej, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Spor-
tu i przedstawicieli związków zawodowych KZ NSZZ „Solidarność” i ZNP – zwane dalej komisją.

2. Ww. komisja ustala listę kandydatów do nagród i przedstawia ją do zatwierdzenia Rektorowi.

§ 7.
1. Rektor z własnej inicjatywy przyznaje nagrodę Kanclerzowi i Kwestorowi uczelni.
2. Rektor z własnej inicjatywy, podając uzasadnienie, może przyznać nagrodę każdemu pracownikowi 

niebędącemu nauczycielem akademickim, w ramach kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 8.
1. Pracownicy, którzy zostali ukarani karami dyscyplinarnymi, nie mogą być nagradzani przed upły-

wem roku od daty ukarania.
2. Nie mogą otrzymać nagrody z tytułu wymienionego w § 2 ust. 2 pracownicy, którzy zatrudnieni są 

w UG krócej niż 1 rok.

§ 9.
O przyznaniu nagrody Dział Zarządzania Kadrami zawiadamia na piśmie pracownika oraz dziekana wy-
działu lub kierownika innej jednostki w organizacyjnej UG, podając stopień i tytuł, z którego pracownik 
nagrodę otrzymał.

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
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