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KOMUNIKAT NR 5 

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

W SPRAWIE WYBORÓW KANDYDATA NA DZIEKANA W WYDZIALE NAUK O ZDROWIU 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NA KADENCJĘ 2020-2024 

 

 

1. Zapisy dotyczące zasad wyborów kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego określone zostały w Rozdziale 5, § 10-12 Regulaminu Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. 

2. Zgodnie z §11 Regulaminu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, wskazanie i wybór kandydata na  

Dziekana Wydziału należy do zadań Rady Wydziału w terminie do 1 września 2020r. 

3. Zebranie Rady Wydziału na potrzeby dokonania wyboru kandydata na Dziekana organizuje 

Wydziałowa Komisja Wyborcza. Wybory kandydata na Dziekana będą przeprowadzone elektronicznie. 

4. Lista osób uprawnionych do zgłoszenia kandydata na Dziekana oraz osób uprawnionych do 

głosowania na kandydata na Dziekana została zamieszczona w Komunikacie nr 6 Wydziałowej Komisji 

Wyborczej w sprawie wyborów kandydata na Dziekana w Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. 

5. W wyborach na Dziekana mogą kandydować wszyscy członkowie Wydziału spełniający warunki 

określone w §94 ust. 1 Statutu.   

6. Wyłonienie kandydata na Dziekana obywa się w drodze głosowania przez członków Rady na 

kandydatów zgłoszonych przez Grupy Członków Rady.  

7. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na Dziekana jest grupa co najmniej 15 

członków Rady („Grupa Członków Rady”).  

8.          Zgodnie z par.11 Regulaminu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM zgłoszenia kandydata na 

Dziekana przed Grupę Członków Rady dokonuje pełnomocnik, którym jest osoba wskazana przez 

wszystkie osoby z tej grupy. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony przez każdego z Grupy Członków 

Rady załącznik nr 1, potwierdzony własnoręcznym podpisem, zeskanowany i wysłany z poczty 

służbowej na służbowy adres pełnomocnika. Oryginały dokumentów, należy zachować i przesłać w 

najbliższym, dogodnym terminie na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu z dopiskiem 

Wydziałowa Komisja Wyborcza. 

9. Każdy członek Rady może być członkiem wyłącznie jednej Grupy Członków Rady, jako 

podmiotu zgłaszającego kandydata na Dziekana.  

10. Każda Grupa Członków Rady może złożyć nie więcej niż jedno zgłoszenie. 
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11. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8, składa się przewodniczącemu Wydziałowej Komisji 

Wyborczej najpóźniej do dnia 30 maja 2020r.  Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata 

na udział w wyborach na kandydata na Dziekana dotyczy to załączników do zgłoszenia tj. załącznik nr 

2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 i załącznik nr 5. Oświadczenia i zgody kandydata na Dziekana powinny 

być podpisane, zeskanowane i przekazane w formie pliku PDF.  Pełnomocnik zobowiązany jest do 

przesłania Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej zgłoszenia wraz z załącznikami i 

potwierdzeniami Grupy Członków Rady w jednej wiadomości, na adres: wybory_wnoz@wum.edu.pl 

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko z adresów służbowych.  

12. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8, wraz z załącznikami, dołączone są do Komunikatu. 

13. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej sprawdza prawidłowość zgłoszeń 

kandydatów i przedstawia Radzie Wydziału, w terminie 7 dni licząc od 30 maja 2020r, listę zgłoszonych 

kandydatów, zwaną dalej: „Listą kandydatów”. 

14. Po otrzymaniu Listy kandydatów Rada Wydziału wybiera kandydata na Dziekana w drodze 

głosowania spośród kandydatur z tej listy.  

15. Kandydata na Dziekana Rada Wydziału wybiera w głosowaniu zwykłą większością ważnie 

oddanych głosów. 

16. Rada Wydziału głosuje osobno na każdego z kandydatów z Listy kandydatów. 

17. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą, największą liczbę głosów, przeprowadza 

się dodatkowy, II termin głosowania obejmujący tych kandydatów, którzy uzyskali tę samą, największą 

liczbę głosów.  

18. Wybranym przez Radę Wydziału kandydatem na Dziekana, którego wskazuje Rada Rektorowi 

zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego wskazaniem na kandydata na 

Dziekana.   

19. Głosowanie Rady Wydziału przeprowadza się także w przypadku, gdy lista kandydatów 

obejmuje tylko jednego kandydata na Dziekana.  

20. Informację o wyniku głosowania Przewodniczący Rady przekazuje Rektorowi nowej kadencji w 

formie pisemnej.  

Przewodnicząca 

Wydziałowej Komisji Wyborczej  
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