Załącznik do Uchwały Rady Naukowej nr 340 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Regulamin Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
(zwanym w treści regulaminu „CMKP”)
§1
Regulamin Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, zwany dalej
„regulaminem” opracowano na podstawie:
 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2024), zwanej dalej „ustawą o CMKP”,
 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
85),
 statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadanego uchwałą Rady Naukowej
CMKP nr 189 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „statutem”.
§2
1. Regulamin określa tryb wyboru członków Rady Naukowej, Kolegium Elektorów oraz Dyrektora
CMKP.
2. Przez bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – należy rozumieć prawo do
kandydowania w wyborach, o których mowa w regulaminie.
3. Przez czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – należy rozumieć prawo do oddania głosu
w wyborach, o których mowa w regulaminie.
§3
Komisja Wyborcza
1. Wybory członków Rady Naukowej, Kolegium Elektorów oraz wybory Dyrektora CMKP
przeprowadza pięcioosobowa Komisja Wyborcza.
2. Przewodniczący oraz członkowie Komisji Wyborczej są wybierani w głosowaniu tajnym przez
Radę Naukową z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w CMKP, jako podstawowym miejscu
pracy. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej mają wszyscy członkowie Rady
Naukowej.
3. Wybory do Komisji Wyborczej są ważne, jeżeli bierze w nich udział więcej niż 50% osób
uprawnionych do głosowania. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej
głosów.
4. Obsługę administracyjną Komisji Wyborczej zapewnia Dział Spraw Osobowych i Płac.
5. Do zadań Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w CMKP;
2) nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów w CMKP;
3) nadzór nad stosowaniem przepisów wyborczych przez pozostałe komisje wyborcze.

Strona 1 z 8

Załącznik do Uchwały Rady Naukowej nr 340 z dnia 29 stycznia 2020 r.

§4
Komisja Mandatowa i Komisja Skrutacyjna
1. Członkowie dwuosobowej Komisji Mandatowej i trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej wybierani
są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród osób posiadających czynne
prawo wyborcze w danej grupie wybierani. Wybór dokonywany jest na początku zebrania
wyborczego/posiedzenia Rady Naukowej.
2. Do zadań Komisji Mandatowej należy w szczególności:
1) sprawdzenie obecności uprawnionych do głosowania i kworum;
2) rozdanie osobom uprawnionym, biorącym udział w głosowaniu kart do głosowania lub
urządzeń elektronicznych służących do głosowania.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy techniczna obsługa głosowań, a w szczególności:
1) przygotowanie urny do głosowania lub nadzór nad przygotowaniem systemu
elektronicznego do głosowania;
2) policzenie kart do głosowania i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
a w przypadku głosowania z użyciem systemu elektronicznego spisanie wyników
głosowania przeprowadzonego przy użyciu systemu elektronicznego oraz przekazanie
informacji o wynikach głosowania Komisji Wyborczej.
4. Członkowie Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.
§5
Sposób głosowania
1. W dniu wyborów członków Rady Naukowej i Kolegium Elektorów każdy wyborca otrzymuje od
Komisji Wyborczej opieczętowaną „KARTĘ DO GŁOSOWANIA” z informacją o liczbie
mandatów.
2. Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie z listy kandydatów na „KARCIE DO GŁOSOWANIA”
nazwisk kandydatów akceptowanych przez głosującego.
3. Oddany głos jest ważny, jeżeli liczba wpisanych na „KARCIE DO GŁOSOWANIA” nazwisk jest
mniejsza lub równa liczbie mandatów w poszczególnych grupach.
4. Głos jest nieważny, jeżeli „KARTA DO GŁOSOWANIA” została przekreślona lub przedarta lub
jeżeli liczba wpisanych na karcie wyborczej nazwisk jest większa niż liczba mandatów
w poszczególnych grupach.
5. Nazwiska spoza listy kandydatów dopisane na „KARCIE DO GŁOSOWANIA” nie są
uwzględniane przez Komisję Wyborczą, ale taki głos jest traktowany jako głos ważny.
§6
Dokumentacja wyborów
1. Z przebiegu wyborów zostaje sporządzony protokół, który wraz z kartami do głosowania
i całością dokumentacji z przebiegu wyborów przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje
do Działu Spraw Osobowych i Płac, a kopię protokołu Dyrektorowi CMKP.
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2. Dokumentacja z wyborów przechowywana jest w Dziale Spraw Osobowych i Płac przez okres
10 lat, a następnie przekazana do archiwum zakładowego, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
obowiązującą w CMKP.
§7
Wybory członków Rady Naukowej
1. Członków Rady, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o CMKP, z wyłączeniem osób
niebędących pracownikami CMKP, wybiera się podczas zebrania wyborczego zwoływanego
przez przewodniczącego Komisji Wyborczej w porozumieniu z Dyrektorem CMKP.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, innym niż nauczyciele
akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionym
w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, innym niż nauczyciele
akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionym
w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Bierne prawo
wyborcze przysługuje osobom, które do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyły 67. roku
życia.
4. Komisja Wyborcza ustala na dzień wyborów, na podstawie procentowego udziału określonego
w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o CMKP, liczbę wybieranych członków Rady Naukowej, o których
mowa w ust 1.
5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział więcej niż 50% uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie.
6. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, przewodniczący Komisji Wyborczej może
wyznaczyć drugi termin również w tym samym dniu co pierwszy termin, nie wcześniej jednak
niż po upływie 30 minut, od wyznaczonego pierwszego terminu. Wybory w drugim terminie
uważa się za ważne, bez względu na liczbę biorących udział w głosowaniu.
7. O miejscu i terminie wyborów zawiadamia Komisja Wyborcza na co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem wyborów, w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału
w wyborach.
8. Zebranie prowadzi przewodniczący Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez
przewodniczącego członek Komisji Wyborczej.
9. Zebrani wybierają Komisję Skrutacyjną i Komisję Mandatową, w trybie określonym w § 4 ust. 1.
10. Wszyscy uczestnicy zebrania mają prawo do zgłaszania kandydatów do Rady Naukowej.
Kandydatów można zgłaszać wcześniej, pisemnie na ręce przewodniczącego Komisji
Wyborczej. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza publicznie zamknięcie listy
kandydatów. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed
rozpoczęciem głosowania, złożona pisemnie lub ustnie do protokołu podczas zebrania
wyborczego. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata konieczna jest jego
pisemna zgoda, złożona przed głosowaniem do Komisji Wyborczej.
11. Głosowanie w sprawie wyboru na członka Rady Naukowej jest tajne.
12. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może
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wejść w skład Rady Naukowej, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie przeprowadzane
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników pierwszego głosowania.
§8
1. Członków Rady Naukowej o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o CMKP, niebędących
pracownikami CMKP wybiera Rada Naukowa, nie później niż na drugim posiedzeniu nowej
kadencji.
2. Komisja Wyborcza ustala na dzień wyborów, na podstawie procentowego udziału określonego
w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o CMKP, liczbę wybieranych członków Rady Naukowej, o których
mowa w ust 1.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Rady Naukowej. Bierne prawo
wyborcze przysługuje osobom, które do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyły 67. roku
życia.
4. Kandydatów można zgłaszać pisemnie na ręce Dyrektora CMKP, do czasu wybrania wszystkich
wybieranych członków, o których mowa w ust. 1, jednak nie później niż na drugim posiedzeniu
nowej kadencji. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest pisemna zgoda kandydata lub
zgoda udzielona ustnie do protokołu.
5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział więcej niż 50% uprawnionych do głosowania.
6. Głosowanie na członka Rady Naukowej jest tajne.
7. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może
wejść w skład Rady Naukowej, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie przeprowadzane
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników pierwszego głosowania.
§9
1. Wyboru przedstawicieli doktorantów dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie
opracowanych przez siebie zasad.
2. Komisja Wyborcza ustala na dzień wyborów, na podstawie procentowego udziału określonego
w art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o CMKP, liczbę wybieranych członków, o których mowa
w ust. 1 i informuje o niej Przewodniczącego Samorządu Doktorantów CMKP.
3. O wynikach wyborów przedstawicieli doktorantów do Rady Naukowej Przewodniczący
Samorządu Doktorantów CMKP informuje przewodniczącego Komisji Wyborczej.
§ 10
1. Członków Rady Naukowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy o CMKP, wybiera się
podczas zebrania wyborczego zwoływanego przez przewodniczącego Komisji Wyborczej
w porozumieniu Dyrektorem CMKP.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, innym niż nauczyciele akademiccy,
zatrudnionym w CMKP, bez względu na wymiar czasu pracy.
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3. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom innym niż nauczyciele akademiccy,
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom,
które do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyły 67. roku życia.
4. Komisja Wyborcza ustala na dzień wyborów, na podstawie procentowego udziału określonego
w art. 8 ust. 2 pkt 7 ustawy o CMKP, liczbę wybieranych członków Rady Naukowej, o których
mowa w ust 1.
5. O miejscu i terminach wyborów zawiadamia Komisja Wyborcza na co najmniej 14 dni przed
wyborami.
6. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział więcej niż 50% uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie. Postanowienia § 7 ust. 6 stosuje się wprost.
7. Zebranie prowadzi przewodniczący Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez
przewodniczącego członek Komisji Wyborczej.
8. Zebrani wybierają Komisję Skrutacyjną i Komisję Mandatową w trybie określonym w § 4 ust. 1.
9. Wszyscy uczestnicy zebrania mają prawo do zgłaszania kandydatów. Kandydatów można
zgłaszać wcześniej, pisemnie na ręce przewodniczącego Komisji Wyborczej. Przewodniczący
Komisji Wyborczej ogłasza publicznie zamknięcie listy kandydatów. Dla prawidłowości
zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed rozpoczęciem głosowania,
złożona pisemnie lub ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności kandydata konieczna jest jego pisemna zgoda.
10. Głosowanie na członka Rady Naukowej jest tajne.
11. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może
wejść w skład Rady Naukowej, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie przeprowadzane
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników pierwszego głosowania.
§ 11
Wybory członków Kolegium Elektorów
1. Kolegium Elektorów tworzą elektorzy wybrani na zebraniach w poszczególnych grupach
pracowniczych.
2. Zebrania wyborcze Kolegium Elektorów oraz wybory Dyrektora CMKP przeprowadzane
są w czasie umożliwiającym dokonanie wyborów przed upływem kadencji Dyrektora CMKP.
3. Zebrania wyborcze Kolegium Elektorów zwołuje przewodniczący Komisji Wyborczej
w porozumieniu z Dyrektorem CMKP, a w przypadku wyborów Dyrektora CMKP, w sytuacji,
o której mowa w § 34 ust. 16 statutu, z jego zastępcą będącym nauczycielem akademickim
odpowiedzialnym za sprawy dydaktyczne i naukowe. O czasie i miejscu przeprowadzenia
wyborów Kolegium Elektorów, zawiadamia Komisja Wyborcza co najmniej na 14 dni przed
wyborami.
4. Zebrania wyborcze prowadzi przewodniczący Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez
przewodniczącego członek Komisji Wyborczej.
5. Zebrani wybierają Komisję Skrutacyjną i Komisję Mandatową, w trybie określonym w § 4 ust. 1.
6. Głosowanie na członka Kolegium Elektorów jest tajne.
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§ 12
1. Zebrania wyborcze prowadzone są odrębnie dla poszczególnych grup wchodzących w skład
Kolegium Elektorów. Wybory są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
2. Czynne prawo wyborcze podczas zebrań wyborczych prowadzonych odrębnie w grupach
określonych w § 34 ust. 9 statutu przysługuje odpowiednio nauczycielom akademickim
zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi, bez względu na wymiar czasu pracy oraz doktorantom.
3. Bierne prawo wyborcze w poszczególnych grupach, określonych w § 34 ust 9 statutu,
przysługuje odpowiednio nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako
podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz doktorantom, którzy do dnia rozpoczęcia
kadencji Kolegium Elektorów nie ukończyli 67. roku życia.
4. Wszyscy uczestnicy zebrania mają prawo zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów w
poszczególnych grupach. Kandydatów można zgłaszać pisemnie na ręce osoby prowadzącej
zebranie. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed
rozpoczęciem głosowania, zgłoszona na piśmie lub ustnie do protokołu podczas zebrania
wyborczego. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu potrzebna jest zgoda
pisemna, złożona przed głosowaniem do Komisji Wyborczej.
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może
wejść w skład Kolegium Elektorów, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie,
przeprowadzone podczas tego samego zebrania wyborczego.
§ 13
Wybory Dyrektora CMKP
1. Zgodnie z § 34 ust. 2 statutu Dyrektora CMKP wybiera Kolegium Elektorów.
2. Kandydatem na Dyrektora CMKP może być nauczyciel akademicki, posiadający tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Prawo zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora CMKP ma każdy z członków
Kolegium Elektorów.
4. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie, na co najmniej 14 dni przed wyborami na ręce
przewodniczącego Komisji Wyborczej. Po tym terminie Komisja Wyborcza zamyka listę
kandydatów i podaje ją do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy
informacyjnej w CMKP oraz na stronie internetowej CMKP. Dla skuteczności zgłoszenia
konieczna jest pisemna zgoda kandydata.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia wyborów decyduje Komisja Wyborcza
w uzgodnieniu z Dyrektorem CMKP i po akceptacji Rady Naukowej. O terminie i miejscu
przeprowadzenia wyborów Komisja Wyborcza zawiadamia członków Kolegium Elektorów na
co najmniej 14 dni przed wyborami.
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§ 14
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, po stwierdzeniu obecności co najmniej 4/5 składu
Kolegium Elektorów.
2. Głosowanie może odbywać się przy użyciu kart do głosowania lub przy użyciu elektronicznego
systemu do głosowania. Decyzję o sposobie głosowania podejmuje Komisja Wyborcza
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 15
1. W dniu wyborów Dyrektora CMKP każdy z członków Kolegium Elektorów otrzymuje od Komisji
Wyborczej odpowiednio:
1) opieczętowaną „KARTĘ DO GŁOSOWANIA” z imionami i nazwiskami kandydatów
albo
2) urządzenie elektroniczne do głosowania.
2. Przed głosowaniem Komisja Wyborcza instruuje elektorów co do przyjętego sposobu i trybu
głosowania.
§ 16
1. W przypadku głosowania za pomocą kart:
1) jeżeli zgłoszono jednego kandydata, głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku

 na „KARCIE DO GŁOSOWANIA” odpowiednio w obrębie kwadratowego pola „ZA”, albo

„PRZECIW”, albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”;
2) jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, głosowania odbywa się poprzez



postawienie znaku
na „KARCIE DO GŁOSOWANIA” w obrębie kwadratowego pola
umieszczonego po lewej stronie przy imieniu i nazwisku jednego kandydata wybranego
przez głosującego.
2. Głos jest nieważny, jeżeli „KARTA DO GŁOSOWANIA” została niewypełniona, przekreślona lub
przedarta, albo postawiono znak

 w więcej niż jednym polu wskazanym w ust. 1 pkt 1 lub



postawiono znak
przy imieniu i nazwisku więcej niż jednego kandydata, w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 17
1. W przypadku głosowania za pomocą systemu elektronicznego:
1) jeżeli zgłoszono jednego kandydata, głosowanie odbywa się poprzez wciśnięcie na
urządzeniu odpowiednio przycisku któremu przypisana jest wartość „ZA”, „PRZECIW”,
„WSTRZYMUJĘ SIĘ”;
2) jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata ale nie więcej niż czterech, głosowanie
odbywa się, poprzez dokonanie wyboru pomiędzy przyciskami do których przypisano
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odpowiednich kandydatów, w takim wypadku Komisja Wyborcza przed głosowaniem
szczegółowo instruuje elektorów co do sposobu głosowania i przypisania kandydatur do
przycisków na urządzeniu;
3) jeżeli zgłoszono więcej niż czterech kandydatów przeprowadza się osobne głosowania
w stosunku do każdego z nich, głosowanie odbywa się poprzez wciśnięcie na urządzeniu
odpowiednio przycisku „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
§ 18
1. Głosowanie w wyborach na Dyrektora CMKP jest tajne.
2. Za Dyrektora Elekta uważa się kandydata, który uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał więcej niż 50% ważnych głosów,
przewodniczący Komisji Wyborczej zarządza powtórne głosowanie na dwóch kandydatów,
którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Za Dyrektora Elekta uważa
się kandydata, który w powtórnym głosowaniu uzyskał zwykłą większość głosów.
4. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Dyrektora Elekta i powiadamia
o wyborze Dyrektora CMKP oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.
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