KOMUNIKAT NR 20
Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie organizacji zebrania wyborczego
w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00
Uczelniana Komisja Wyborcza, ogłasza następujący szczegółowy przebieg
zebrania wyborczego w dniu 21.04.2020 r.
1. Zebranie wyborcze z Członkami Kolegium Elektorów odbędzie się w formie
zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do
porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem dedykowanej platformy
z kontrolowanym dostępem dla 199 odbiorców (Elektorów), poprzez
udostępnienie linku niepublicznego; link zostanie udostępniony Elektorom w dniu
20.04.2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00, na służbowe adresy poczty
elektronicznej pracowników i doktorantów: imie.nazwisko@wum.edu.pl oraz
studentów snumeralbumu@student.wum.edu.pl (numer albumu 6-cyfrowy
rozpoczynający się od 0).
2. W korespondencji email zostanie zawarta instrukcja ws otwarcia linku oraz dane
asysty technicznej.
3. Miejscem zebrania wyborczego, skąd transmitowane będą
Kandydatów na Rektora, będzie sala posiedzeń SENATU WUM.

wystąpienia

4. Na podium zainstalowane zostaną trzy monitory komputerowe (laptopy),
w bezpiecznej odległości, ze względów sanitarno-epidemiologicznych, dla
prowadzącego zebranie wyborcze – Przewodniczącego UKW oraz dla każdego
Kandydata.
5. Scenariusz zebrania wyborczego jest następujący:
1. OTWARCIE ZEBRANIA WYBORCZEGO

11.00

Spotkanie otwiera i prowadzi Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Wyborczej Dr hab. Zbigniew Samochocki.

2. PRZEDSTAWIENIE SKŁADU KOMISJI MANDATOWEJ

11.05

I KOMISCJI SKRUTACYJNEJ
Członkowie obu w/w Komisji powołani zgodnie z § 67 ust 1 pkt 13 Statutu WUM, przez
Przewodniczącego UKW spośród członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.
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3. PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW NA REKTORA
W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ

11.10

Kandydatami na stanowisko Rektora na kadencję 2020-2024 są:
1) Pan prof. dr hab. Zbigniew GACIONG,
2) Pan prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ.

4. WYSTĄPIENIA KANDYDATÓW W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ (do 30 minut):
1) wystąpienie Pana prof. dr hab. Zbigniewa GACIONGA 11.15 – 11.45,
2) wystąpienie Pana prof. dr hab. Mirosława WIELGOSIA 12.00 – 12.30.

5. PRZYSTĄPIENIE DO GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO: 12.45 – 13.00
Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej, przy użyciu modułu do głosowania pn.
„Interankiety”. Proces technicznego uruchomienia modułu do głosowania i wysłania linków do
głosowania na adresy poczty elektronicznej (jak w pkt 1 powyżej), aż do momentu jego
zakończenia wykonywany będzie w Centrum Informatyki WUM przez administratora systemu
(Pracownik WUM). Z zachowaniem względów sanitarno-epidemiologicznych, proces ten
nadzorowany będzie przez:
1) jednego członka Uczelnianej Komisji Wyborczej,
2) Męża zaufania, wskazanego przez Kandydata – prof. dr hab. Zbigniewa Gacionga,
w osobie Pana prof. dr hab. Marka Niezgódki, Dyrektora Centrum Cyfrowej Nauki
i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
3) Męża zaufania, wskazanego przez Kandydata – prof. dr hab. Mirosława Wielgosia,
w osobie Pani prof. dr hab. Bożeny Kociszewskiej-Najman, Kierownika Kliniki Neonatologii
WUM.
Przebieg procesu technicznego głosowania elektronicznego zostanie zaprotokołowany,
w formie aktu notarialnego (tzw. „Protokół z przebiegu zdarzeń”) przez Notariusza.

6. GŁOSOWANIE (obowiązuje zasada osobistego głosowania).

13.00 – 15.00
Głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca,
oznaczającego danego Kandydata, na przesłanej elektronicznej karcie do głosowania.
Zasadą jest, że należy zaznaczyć, poprzez tzw. „kliknięcie” miejsca przy imieniu i nazwisku
tego Kandydata, za którego wyborem opowiada się dany Elektor. W ten sposób, kto głosuje
„ZA” jednym Kandydatem, oznacza, że głosuje „PRZECIW” drugiemu Kandydatowi.
Kto nie zaznaczy żadnego Kandydata ten „WSTRZYMAŁ SIĘ” od głosowania.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

ok. 15.30

Wyniki ogłasza Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej na podstawie protokołu
sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną.

8. PRZEWIDYWANY CZAS ZAKOŃCZENIA ZEBRANIA

ok. 16.00.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Zbigniew SAMOCHOCKI
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