KOMUNIKAT NR 11
Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM
z dnia 12 marca 2020 r.
Uczelniana Komisja Wyborcza, w związku z Komunikatem nr 10 z dnia 10.03.2020 r.
oraz wyjaśnieniami Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z tego
samego dnia, w sprawie incydentu wyborczego, jaki miał miejsce w dniu 9.03.2020 r.
oraz na wniosek Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 10.03.2020
r., aby W związku z przerwaniem wyborów na Elektorów Wydziału Lekarskiego w
dniu
09.03.2020 o godz. 12.07 uznać je za niebyłe i przeprowadzić te wybory drogą
tradycyjną, tj. poprzez głosowanie na kartach wyborczych, informuje, jak następuje:
Uczelniana Komisja Wyborcza wyraża zgodę na przeprowadzenie wyborów na
Elektorów przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Lekarskiego w formie
papierowej, z uwzględnieniem poniższych zaleceń:
1. Kalendarz spotkań wyborczych w okręgach
- powinien być udostępniony na stronie WUM w banerze „WYBORY 2020”,
co najmniej na 7 dni przed pierwszym terminem wyborów.
2. Liczba okręgów wyborczych
- powinna umożliwić oddanie głosu przez osoby do tego uprawnione w miejscu ich
zatrudnienia.
3. Wielkość okręgów wyborczych powinna być dostosowana do obecnej sytuacji,
związanej z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodna z Zarządzeniem
Nr 44/ 2020 Rektora WUM w tej sprawie, które wprowadza m.in. obowiązek
ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w miejscu
pracy, w związku z następującymi lokalizacjami jednostek naukowodydaktycznych Wydziału Lekarskiego WUM:
1) Szpital Pediatryczny,
2) Szpital Banacha,
3) Szpital Lindleya,
4) Szpital Koszykowa,
5) Budynek Chałubińskiego,
6) Szpital Karowa,
7) Szpital Okulistyczny Sierakowskiego,
8) Szpital Bródnowski,
9) Szpital Zakaźny Wolska,
10) Szpital w Międzylesiu,
11) Szpital Nowowiejska,
12) Szpital Spartańska,
13) Budynek CEPT.

4. Listy wyborców uprawnionych do głosowania
- w poszczególnych okręgach wyborczych listy osób uprawnionych do głosowania
powinny ukazać się na stronie Uczelni w banerze „WYBORY 2020” na 7 dni przed
dniem przeprowadzenia wyborów w danym okręgu.
5. Skuteczny sposób powiadomienia osób uprawnionych do głosowania
- skuteczny sposób powiadomienia odbywa się za potwierdzeniem odbioru
(również w drodze elektronicznej).
6. Obecność „mężów zaufania” i przedstawicieli Uczelnianej Komisji Wyborczej
- w każdym z okręgów wyborczych podczas wyborów niezbędny jest udział
mężów zaufania, po jednym od każdego z kandydatów na Rektora oraz po dwóch
przedstawicieli UKW.
7. Powiadomienie UKW
-Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej powiadomi na piśmie
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej o sposobie realizacji
wszystkich w/w zaleceń w terminie nie później niż 3 dni przed ustaleniem
kalendarza wyborczego (pkt 1).
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