
Uchwała nr 1/2020 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Gdańskiego 

na kadencję 2020-2024 

z dnia 1 października 2020 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości 

dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów 

 

 

 Na podstawie § 9 ust. ust. 1 pkt 4 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącej 

załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), 

 odpowiadając na wystąpienie Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Gdańskiego Pana dra 

Marka Głuchowskiego z dnia 30 września 2020 r., zadane w imieniu Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 

w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia, czy – z uwagi na złożoną w dniu 28 września 2020 r. przez dra 

hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG, na ręce Przewodniczącego Rady UG, rezygnację z funkcji 

Rektora – osobą właściwą do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rektora jest Przewodniczący 

Uczelnianego Kolegium Elektorów, które dokonało wyboru Rektora na obecną kadencję (od 

1 września 2020 do 31 sierpnia 2024), czy też Przewodniczący nowo powołanego Kolegium, 

 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

 Osobą właściwą do stwierdzenia – na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 5 

w zw. z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmian.) – wygaśnięcia mandatu Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego Pana dra hab. Jerzego Piotra Gwizdały, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, w 

związku ze złożoną przez niego w dniu 28 września 2020 r. rezygnacją z funkcji Rektora UG, jest 

Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów powołanego na kadencję 2020 – 2024. 

 

§ 2. 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Gdańskiego 

/-/ 

dr. hab. Mariusz Bogusz 

profesor Uniwersytetu Gdańskiego 

 



Uzasadnienie 

 

 Pan dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG został wybrany na stanowisko Rektora UG (na 

kadencję 2020 – 2024) uchwałą Uczelnianego Kolegium Elektorów UG w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

 W dniu 28 września 2020 r. JM Rektor UG Pan dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG 

złożył na ręce Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Gdańskiego Pana dra Marka Głuchowskiego 

rezygnację z pełnionej funkcji Rektora UG. 

 Przepis art. 24 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 5 w zw. z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmian.), 

dalej: pełną nazwą lub PSWN, wymaga stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora uczelni 

publicznej, w tym także w związku ze złożoną przez niego rezygnacją, przez przewodniczącego 

kolegium elektorów. Mandat rektora wygasa bowiem w dniu stwierdzenia wygaśnięcia tego 

mandatu (a nie w dniu złożenia rezygnacji) i dopiero od tego dnia (stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu) do dnia wyłonienia nowego rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie 

uczelni (art. 24 ust. 8 PSWN); w świetle Statutu UG osobą, która przejmuje obowiązki Rektora – w 

przypadku wygaśnięcia kadencji Rektora przed upływem kadencji – jest najstarszy wiekiem 

prorektor (§ 49 ust. 2 Statutu UG). 

 Pytanie zadane przez Radę Uniwersytetu Gdańskiego jest związane z faktem, że Rada 

wyznacza członkom Kolegium Elektorów termin na zgłaszanie kandydatów na Rektora (§ 48 ust. 1 

Statutu UG), co – z kolei – jest możliwe dopiero po powstaniu vacatu, a stanowi konsekwencję 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rektora przez właściwego Przewodniczącego Kolegium 

Elektorów. 

 Uczelniane Kolegium Elektorów, które dokonało wyboru Rektora, zostało wyłonione pod 

rządem poprzednio obowiązującego Statutu UG i poprzednio obowiązującej ustawy dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zmian.). 

 Kolegium to, na mocy art. 228 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze 

zmian.) stało się kolegium elektorów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 1 obowiązującej ustawy 

PSWN. 

 Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów, które dokonało wyboru Rektora UG w dniu 

27 kwietnia 2020 r., upłynęła w dniu 31 sierpnia 2020 r. (wraz z upływem kadencji wybieralnych 

organów UG, m. in. Senatu UG i Rektora UG). 

 Skoro przepis art. 24 ust. 6 pkt 1 obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, że wygaśnięcie mandatu rektora uczelni publicznej 

stwierdza przewodniczący kolegium elektorów (a nie przewodniczący kolegium elektorów, które 

dokonało wyboru rektora), to należy przyjąć, że osobą tą może być wyłącznie przewodniczący 

kolegium elektorów sprawujący tę funkcję w dniu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora (a nie 

w dniu wyboru rektora). „Historyczny” Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów (osoba, 

która pełniła tę funkcję w dniu wyboru Rektora UG, tj. w dniu 27 kwietnia 2020 r.) jest – po 

upływie kadencji tego Kolegium Elektorów – osobą „prywatną”. Przepis art. 24 ust. 6 pkt 1 

obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wymaga 

zaś, by wygaśnięcie mandatu rektora zostało stwierdzone przez przewodniczącego kolegium 

elektorów. Może zatem chodzić tutaj wyłącznie o osobę sprawującą tę funkcję aktualnie (a nie 

historycznie). 

 Mając powyższe na uwadze, Uczelniana Komisja Wyborcza UG rozstrzygnęła 

przedstawione zagadnienie jak w uchwale. 

https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(24)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT

