
 

 

 
 

KOMUNIKAT NR 14 
PRZEWODNICZĄCEJ  UCZELNIANEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ 

POMORSKIEGO  UNIWERSYTETU  MEDYCZNEGO  W  SZCZECINIE 
 
UKW –19/2020 
 
 
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie informuje, iż w wyborach do Senatu PUM przeprowadzonych w dniu 
21.05.2020 r. nie dokonano obsadzenia wszystkich mandatów podlegających wyborowi. 
 
Zgodnie z §66 ust. 1 i 2 Statutu PUM, jeżeli w wyborach nie dokonano obsadzenia 
wszystkich miejsc, przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zarządza ponowne 
głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród liczby kandydatów większej o jeden, niż 
liczba miejsc, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę ważnie 
oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę 
głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do 
wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga większa liczba obwodów, w których jeden z 
kandydatów uzyskał większą liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów jest równa –
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego uczelnianej komisji 
wyborczej.  
 
W związku z powyższym zarządzam ponowne głosowanie do Senatu w następujących 
grupach: 
 
1. przedstawiciele Wydziału Medycyny i Stomatologii zatrudnieni na stanowisku profesora 

lub profesora uczelni: 
- mandaty pozostałe do obsadzenia: 7 
- lista kandydatów będzie obejmowała 8 osób 

 
2. przedstawiciele Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny 

Laboratoryjnej zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni: 
- mandaty pozostałe do obsadzenia: 1 
- lista kandydatów będzie obejmowała 2 osoby 

 



 

 
 

3. przedstawiciele Wydziału Medycyny i Stomatologii zatrudnieni na pozostałych 
stanowiskach (innych niż stanowisko profesora lub profesora uczelni): 
- mandaty pozostałe do obsadzenia: 1 
- lista kandydatów będzie obejmowała 2 osoby 

 
4. przedstawiciele Wydziału Nauk o Zdrowiu zatrudnieni na pozostałych stanowiskach 

(innych niż stanowisko profesora lub profesora uczelni): 
- mandaty pozostałe do obsadzenia: 1 
- lista kandydatów będzie obejmowała 2 osoby. 

 
Ponowne głosowania odbędą się w dniu 4  czerwca 2020 r. (czwartek) w godzinach od 1200 

do 1600 Głosowania odbywać się będą w dwóch obwodach wyborczych umiejscowionych  
w Rektoracie PUM (ul. Rybacka 1) i na Wydziale Nauk o Zdrowiu (ul. Żołnierska 48). 

 
 

 
Przewodnicząca  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 
prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska 

 
 
Szczecin, dnia 27.05.2020 r. 


