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Gdynia, 21 maja 2020 r.  

 
 
 

OGŁOSZENIE WYBORCZE 
 

 
Wydziałowej Komisji Wyborczej WOiG UG wybory do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej  

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams z wykorzystanie MS Forms  

w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 11.00 

 

 

Oddanie głosu będzie możliwe tylko przez osoby uprawnione.  

 

 

Jeżeli w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, w tym samym 

terminie o godz. 11.25, w takim samie trybie i formie odbędzie się głosowanie w drugim terminie. 

Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. 

Głosy oddane 28 maja br. , tj. w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów 

i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie. 

 

 

Przewodnicząca 

Wydziałowej Komisji Wyborczej 

na Wydziale Oceanografii i Geografii UG 

 
/-/ 

 
dr Ilona Złoch 
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Planowany harmonogram glosowania: 
 

11.00-11.10 Sprawdzanie listy obecności 

11.15 Informacja na czacie w MS Teams o stwierdzeniu kworum 

11.15-11.25  Głosowanie 

11.25-11.45 Komisja skrutacyjna sprawdza ważność oddanych głosów 

11.45 Ogłoszenie wyników głosowania na czacie w MS Teams 

12.00-12.10 W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu nie uda się wyłonić wszystkich Przedstawicieli, 
odbędzie się dodatkowe głosowanie wyłącznie na kandydatów, którzy otrzymali 
jednakową najmniejszą liczbę głosów, w celu wyboru jednego z nich. Do dalszych etapów 
wyborów przechodzi ten kandydat, który w tym dodatkowym głosowaniu otrzymał 
największą liczbę głosów (§ 6 ust. 5 Ordynacja wyborcza UG). 

12.10-12.25 Komisja skrutacyjna sprawdza ważność oddanych głosów 

12.25 Ogłoszenie wyników głosowania czacie w MS Teams 

 
W przypadku niestwierdzenia kworum o godz. 11.15 rozpocznie się drugi termin: 
 

11.15-11.25 Sprawdzanie listy obecności 

11.25-11.45  Głosowanie 

11.45-12.00 Komisja skrutacyjna sprawdza ważność oddanych głosów 

12.00 Ogłoszenie wyników głosowania na czacie w MS Teams 

12.15-12.25 W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu nie uda się wyłonić wszystkich Przedstawicieli, 
odbędzie się dodatkowe głosowanie wyłącznie na kandydatów, którzy otrzymali 
jednakową najmniejszą liczbę głosów, w celu wyboru jednego z nich. Do dalszych etapów 
wyborów przechodzi ten kandydat, który w tym dodatkowym głosowaniu otrzymał 
największą liczbę głosów (§ 6 ust. 5 Ordynacja wyborcza UG). 

12.25-12.40 Komisja skrutacyjna sprawdza ważność oddanych głosów 

12.40 Ogłoszenie wyników głosowania czacie w MS Teams 

 
§ 4. Zebrania wyborcze (Ordynacja wyborcza UG - tekst ujednolicony z dnia 7 maja 2020 r.)  

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

 


