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WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Dotyczy wyborów na stanowisko
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W związku z wpłynięciem 14 września 2022 r. pisma JM Magnificencji Rektora (znak
AOKR/1/2334/2022), dotyczącego braku podstaw prawnych do przeprowadzenia dmgiej tury
wyborów, Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że glosowanie w dniu 15.09.2022 r. nie
odbędzie się. Na wniosek JM Rektora zostają ponownie rozpoczęte procedury wyborcze.

Wedlug opinii prawnej postanowienia Statutu Uczelni jak również Regulaminu Rady
Wydziału, a w szczególności przepisy @ 9 Regulaminu nie przewidują w przypadku zaistnienia
stanu faktycznego, jaki miał miejsce podczas wyborów tj. uzyskania przez jedynego kandydata
równej liczby głosów „za” I przeciw” przeprowadzenia drugiej tury wyborów, a jedynie dają
możliwość (a contrario) uruchomienia procedury przeprowadzenia wyborów ponownie.

W związku z powyższym należy zastosować od początku całą procedurę wyborczą
uregulowaną w @ 8 i 9 Regulaminu Rady Wydziału.

Wznowione procedury” Wydziałowej Komisji Wyborczej zostaną przeprowadzone
zgodnie z następującym terminarzem czynności wyborczych.

23.09.2022 — zgłaszanie kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału
Farmaceutycznego do godziny 15.00;

26.09.2022 — ogłoszenie listy kandydatów;
27.09.2022 — spotkanie przedwyborcze o godz. 11.00 w sali im. Olszewskiego Wydziału

Farmaceutycznego WUM;
28.09.2022 — wybory Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

W wyborach na Dziekana mogą ubiegać się kandydaci spełniający warunki określone w
94 ust. 1 oraz 5133 ust. 1 Statutu WUM.

Tryb zgłaszania kandydatów na Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, określa
Regulamin Rady Wydziału Farmaceutycznego. Zgodnie z @ 8 Regulaminu Rady Wydziału
Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgłaszanie kandydatów na
Dziekana odbywa się w następujący sposób:

1. Wyłonienie kandydata na Dziekana obywa się w drodze głosowania w formie
elektronicznej członków Rady Wydziału na kandydatów zgłoszonych przez Grupy Członków
Rady zgodnie z postanowieniami ust. 2-7 poniżej.
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2. Podmiotem uprawnionym do zgłoszenia kandydatów na Dziekana jest grupa co
najmniej 10 członków Rady („Grupa Członków Rady”).

3. Zgłoszenia kandydata na Dziekana przez Grupę Członków Rady dokonuje
pełnomocnik, którym jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu wszystkich osób z tej
grupy. Do zgłoszenia za]ącza się wykaz wszystkich osób z Grupy Członków Rady, zawierający ich
czytelne imiona i nazwiska wraz ze złożonymi własnoręcznie podpisami tych osób.

4. Każdy członek Rady może być członkiem wyłącznie jednej Grupy Członków Rady jako
podmiotu zgłaszającego kandydata na Dziekana.

5. Każda Grupa Członków Rady może złożyć nie więcej niż jedno zgłoszenie.
6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, składa się przewodniczącemu Wydziałowej

komisji wyborczej w terminie zgodnie z komunikatem Wydziałowej Komisji Wyborczej. Do
zgłoszenia nałeży dołączyć pisemną zgodę Kandydata na udział w wyborach.

7. Przewodniczący Wydziałowej komisji wyborczej sprawdza prawidłowość zgłoszeń
kandydatów i sporządza w terminie 7 dni łistę zgłoszonych kandydatów, zwaną dalej „Listą
kandydatów” a następnie zarządza przeprowadzenie głosowania.

Oświadczenia Członków Rady dowczące zgłoszenia kandydata oraz wskazania
pełnomocnika (załącznik 1), zgłoszenie kandydata na Dziekana (załącznik 2) wraz z pozostałymi
zalącznikami (załącznik 3, oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków zgodnie z 133 ust.
1 Statutu WUM; załączniki 4 i 5, obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych
osobowych) pełnomocnik składa u Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału
Farmaceutycznego WUM w pokoju BCO7 w budynku CEPT (2. Piętro, Zakład Biochemii i
Farmakogenomiki; monika.czenyinska@wum.edu.pł) 23.09.2022 r. w godzinach 10.00 - 15.00.
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Przewodnicząca Wydziałowej Komisji
Wyborczej Wydziału Farmaceutycznego
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