
Harmonogram wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Radu 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Stosownie do §4 ust. 3 Regulaminu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej Regulaminem, Wydziałowa Komisja ds. 

Wyboru Przedstawicieli Nauczycieli Akademickich do Rady Wydziału ustanawia 

następujący szczegółowy harmonogram przeprowadzenia czynności wyborczych: 

I. Dział Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na prośbę Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu przekaże w terminie do 26 października 2019 r. do 

Sekretariatu Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu wykaz pracowników 

posiadających czynne i bierne prawo wyborcze, o których mowa w §4 ust. 5 i 6 

Regulaminu. Dotyczy to osób zatrudnionych na dzień 1 października 2019 roku, w 

wymiarze  pełnego  etatu dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego w Wydziale 

Nauk o Zdrowiu WUM. Wykaz pracowników przekazywany jest w formie 

elektronicznej.  

II. Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu otrzymania wykazu, 

 o którym mowa w pkt. I przekazuje go do Działu Informatyki.  

III. Dział Informatyki w terminie 3 dni od otrzymania wykazu uzupełnia go  

o informacje o adresach mailowych pracowników posiadających czynne i bierne 

prawo wyborcze i przekazuje do Sekretariatu Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

IV. Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu niezwłocznie po otrzymaniu 

wykazu z Działu Informatyki przesyła, w formie elektronicznej, do pracowników 

posiadających czynne i bierne prawo wyborcze oraz Kierowników jednostek 

organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu sporządzony przez Dziekana komunikat 

o wyborach do Rady Wydziału oraz niniejszy harmonogram.  

V. W terminie do 12 listopada 2019 r. przekazywane są w formie papierowej lub 

elektronicznej (skan wersji papierowej) zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli 

nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zgłoszenia w formie 

elektronicznej, zgodnie z §4 ust. 11 Regulaminu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

WUM, przekazywane są Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji ds. Wyboru 

Przedstawicieli Nauczycieli akademickich do Rady Wydziału na adres: 
wybory_wnoz@wum.edu.pl 

VI. Zgłoszenia w formie papierowej przekazywane są do Sekretariatu Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

VII. Zgłoszenie składa Pełnomocnik w imieniu grupy 8 nauczycieli akademickich, 

zgodnie z §4 ust. 9 Regulaminu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. Zgłoszenie 

zawiera informację o kandydacie na przedstawiciela nauczycieli akademickich do 

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (tj. stopień/ tytuł naukowy, imię i nazwisko 

kandydata oraz nazwę jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest 

kandydat) wraz z danymi i podpisami co najmniej 8 członków społeczności 

wydziału Nauk o Zdrowiu zgłaszających kandydata (tj. imię i nazwisko członka 

społeczności oraz informację o jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony). Do 
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zgłoszenia dołącza się zgodę kandydata na udział  

w wyborach z jego podpisem oraz oświadczenie członków społeczności 

akademickiej wskazujące pełnomocnika zgłaszającego kandydata. Wzór zgłoszenia 

stanowi załącznik 1,  wzór zgody stanowi załącznik 2, a wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego harmonogramu. Zgodnie §4 ust. 10 Regulaminu Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, każdy nauczyciel akademicki może być członkiem 

wyłącznie jednej grupy Członków Społeczności Wydziału zgłaszającej kandydata. 

VIII. W terminie do 15 listopada 2019 r. Wydziałowa Komisja ds. Wyboru 

Przedstawicieli Nauczycieli Akademickich do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

dokonuje oceny formalnej zgłoszeń. W razie stwierdzenia braków formalnych 

Wydziałowa Komisja wzywa zgłaszających do ich usunięcia w terminie jednego 

dnia od otrzymania informacji. Jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte 

zgłoszenie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych, a osoba wskazana w 

zgłoszeniu jako kandydat na przedstawiciela nauczycieli akademickich do Rady 

Wydziału nie jest umieszczana na ostatecznej liście kandydatów 

IX. W dniu 18 listopada do nauczycieli akademickich mających czynne i bierne prawo 

wyborcze przekazywana jest informacja o ostatecznej liście kandydatów na 

przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Wydziału.  

X. W dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) w godzinach 7.00 - 16.00 przeprowadzane 

są wybory elektroniczne – I termin, w trakcie których każdy członek społeczności 

Wydziału Nauk o Zdrowiu posiadający bierne prawo wyborcze może oddać głos na 

minimum 1 a maksymalnie na 12 kandydatów do Rady Wydziału. Głosowanie jest 

ważne, jeżeli weźmie w nim udział zwykła większość uprawnionych do głosowania. 

XI. Jeżeli po sprawdzeniu wyniku wyborów okaże się, że w pierwszym terminie 

głosowało mniej niż 50% osób uprawnionych do głosowania, odbędzie się 

głosowanie w II terminie, w którym kworum już nie obowiązuje. 

XII. Głosowanie w II terminie odbędzie się w dniu 20 listopada (środa) 2019r.  

w godzinach 7.00 - 16.00. 

XIII. W dniu 21 listopada Wydziałowa Komisja ds. Wyboru Przedstawicieli Nauczycieli 

Akademickich do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu przedstawia Dziekanowi 

Wydziału protokół z wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

XIV. W przypadku niewyłonienia dwunastu kandydatów do Rady, ogłasza się 

rozpoczęcie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału do dnia 26 listopada 

2019 roku. 

 

 

 

 

 

 



 

Skrócony Harmonogram: 

Do 26 października 2019 r – przekazanie do Sekretariatu wydziału Nauk o Zdrowiu wykazu 

osób posiadających biernej i czynne prawo wyborcze 

Do 29 października 2019 – Przekazanie z Działu Informatyki WUM wykazu uprawnionych do 

głosowania wraz z adresami komunikacji elektronicznej 

Do 5 listopada 2019 – Przesłanie przez Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu komunikatu o 

wyborach wraz z harmonogramem 

Do 12 listopada 2019 – Zgłaszanie kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Do 15 listopada 2019 – Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń przez Wydziałową Komisję ds. 

Wyboru Przedstawicieli Nauczycieli Akademickich do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Do 16 listopada 2019 – uzupełnianie braków formalnych w zgłoszeniach 

18 listopada 2019 – przedstawienie wykazu kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

19 listopada 2019 w godzinach 7.00 - 16.00 – Wybory I termin 

20 listopada 2019 w godzinach 7.00-16.00– Wybory II termin przy braku kworum w terminie 

I 

21 listopada 2019 – ogłoszenie wyników Wyborów do Rady Wydziału 

Do 26 listopada 2019 – komunikat o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w 

przypadku niewyłonienia 12 członków Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich 

 

 

 

 

 


