
UCHWAŁA NR 7/2019 
RADY UCZELNI  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 11 grudnia 2019 r.  

 
 
w  sprawie opinii na temat zmian w Statucie Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego  
 

 
Na podstawie z art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym       
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 pkt 2) Statutu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje: 
 
 

§1. 
 

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje następujące zmiany w Statucie Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przyjętym uchwałą Nr 40/2019 Senatu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2019 r.: 

1) w § 26: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory elektorów przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze, osobno w grupie 
nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora 
habilitowanego oraz osobno w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.  

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Przedstawicielami do kolegium elektorów zostają wybrane osoby, które wśród 
kandydatów z danej listy kandydatów uzyskały najwyższą liczbę głosów oddanych za 
ich wyborem.  

5. Głosowanie może być również przeprowadzone w formie elektronicznej.”  

 

2) w § 52: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoby należące do grup, o których mowa w § 44 pkt 2-5, wybierają członków 
Senatu ze swojego grona, w sposób i na zasadach określonych w § 53 – 55.” 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Głosowanie może być również przeprowadzone w formie elektronicznej.”  

 

3) w § 53 ust. 5–7 otrzymują brzmienie: 
 

„5. Przedstawicielami z każdego wydziału do Senatu zostają wybrane osoby, które 
wśród kandydatów z danego wydziału uzyskały najwyższą liczbę głosów oddaną za 
ich wyborem.  



6. Przedstawicielami z każdej dyscypliny naukowej do Senatu zostają wybrane osoby, 
które wśród kandydatów z danej dyscypliny naukowej uzyskały najwyższą liczbę 
głosów oddanych za ich wyborem.  

7. Przedstawicielami z Uczelni do Senatu zostają wybrane osoby, które wśród 
kandydatów z Uczelni uzyskały najwyższą liczbę głosów oddanych za ich wyborem.” 

 

4) w § 54 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Wybór przedstawicieli, o których mowa w § 44 pkt 3 odbywa się na jednym zebraniu 
ogólnym w tej grupie wyborczej, zorganizowanym przez Uczelnianą Komisję 
Wyborczą, która przygotowuje jedną listę wyborczą. Przedstawicielami zostają 
wybrane osoby, które wśród kandydatów uzyskały najwyższą liczbę głosów oddanych 
za ich wyborem.  

3. Wybór przedstawicieli, o których mowa w § 44 pkt 5 odbywa się na jednym zebraniu 
ogólnym tej grupy pracowników zorganizowanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, 
która przygotowuje jedną listę wyborczą. Przedstawicielami zostają wybrane osoby, 
które wśród kandydatów uzyskały najwyższą liczbę głosów oddanych za ich wyborem.” 

 

5) w § 64: 

a) uchyla się ust. 3,  

b) dotychczasowe ust. 4-6 otrzymują numerację 3-5, 

 

6) w § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do Rady Dyscypliny Naukowej zostają wybrane osoby, które wśród kandydatów  
z danej Listy Kandydatów, uzyskały najwyższą liczbę głosów oddanych za ich wyborem 
w dyscyplinie, którą reprezentują (w przypadku nauk medycznych w zgłoszonej 
subdyscyplinie).”  

 

7) w § 67: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„1.Wybory w Uczelni przeprowadza się z zachowaniem następujących zasad, o ile 
Statut nie stanowi inaczej:” 

b) w ust. 1 uchyla się pkt 11),   

c) dotychczasowe pkt. 12-13 otrzymują numerację 11-12, 

d) po pkt. 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

 

„13) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wyborów w formie elektronicznej;  
w takim przypadku skład komisji mandatowej i skrutacyjnej może ustalić 
przewodniczący właściwej komisji wyborczej spośród członków tej komisji.”  



8) w § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego ostatni rok kadencji, Senat – na wniosek 
Rektora – powołuje uczelnianą komisję wyborczą na okres czterech lat.” 

 

9) w § 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wydziałowa komisja wyborcza organizuje i przeprowadza wybory przedstawicieli 
wybieranych z wydziałów do kolegium elektorów oraz inne wybory w ramach danego 
wydziału, wynikające z regulaminu rady wydziału.” 

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY UCZELNI WUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


