Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2017
Dyrektora WIM z dnia 10 lipca 2017 r.

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ
WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE
KADENCJI 16.08.2017 – 15.08.2021

Wybory do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, zwanego dalej Instytutem lub
WIM przeprowadza się na podstawie:
1) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 )
zwanej również „Ustawą”,
2) Statutu Wojskowego Instytutu Medycznego, uchwalonego przez Radę Naukową w dniu
21 czerwca 2017 r., zwany dalej „Statutem Wojskowego Instytutu Medycznego”,
3) niniejszego Regulaminu Wyborów, zwanego również „Regulaminem”.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§1
1.

Niniejszy Regulamin reguluje tryb wyborów do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu
Medycznego kadencji 16.08.2017-15.08.2021, zwanej dalej „Radą Naukową”.

2.

Zgodnie ze Statutem Wojskowego Instytutu Medycznego liczba członków Rady
Naukowej wynosi 40 osób, w tym:
a) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu
pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej
stanowią 20 osób, z tym, że liczba należnych miejsc dla członków Rady posiadających
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 18, zaś liczba
należnych miejsc dla członków Rady nieposiadających stopnia naukowego doktora
habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 1, natomiast liczba należnych miejsc
dla członków Rady Naukowej dla pracowników badawczo- -technicznych wynosi 1,
b) osoby spoza WIM posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, a także osoby
wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej
zakresem działania Instytutu stanowią liczbę 20 osób i są powoływane przez Ministra
Obrony Narodowej, w tym z kandydatów przedstawionych przez Dyrektora.
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3.

W skład Rady Naukowej wchodzą ponadto Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. Nauki oraz
pozostali Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, jeżeli spełniają warunki określone
w Ustawie. Osoby te nie są zaliczane do liczby określonej w ust. 2 Regulaminu.

4.

Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

§ 2
1.

Wybory do Rady Naukowej przeprowadza Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją”,
powołana przez Dyrektora.

2.

Skład Komisji jest podany do wiadomości pracowników w Rozkazie Dziennym, na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu.

3.

Członek Komisji nie może być kandydatem w wyborach do Rady Naukowej.

§ 3
1.

Członkowie Rady Naukowej wskazani w § 1 ust. 3 lit. a) Regulaminu wybierani są
w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.

2.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom WIM, (w tym żołnierzom
zawodowym powołanym do służby w WIM), bez względu na wymiar zatrudnienia.

3.

Ustalenie listy osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze nastąpi na podstawie
stanu zatrudnienia lub powołania do służby na dzień głosowania przekazanego przez
Oddział Administracyjno-Mobilizacyjny WIM.

4.

Bierne prawo wyborcze przysługuje:
a) pracownikom naukowym, w tym posiadającym stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy, nieposiadającym stopnia doktora habilitowanego
lub tytułu naukowego, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż
rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej,
b) pracownikom badawczo-technicznym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej.

§4
1.

Komisja wyłania spośród swoich członków przewodniczącego oraz jego zastępcę.
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2.

Do zadań Komisji należy podejmowanie działań związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów, w tym:
1) ustalenie oraz ogłoszenie terminów:
a) zgłaszania kandydatów do Rady Naukowej,
b) sporządzenia i podania do wiadomości pracowników list kandydatów do Rady
Naukowej w Rozkazie Dziennym, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Instytutu;
2) przyjmowanie w odrębnym rejestrze pisemnych zgłoszeń kandydatów do Rady
Naukowej poprzez Kancelarię Ogólną WIM (wzory zgłoszenia kandydata oraz
oświadczenia kandydata wyrażającego zgodę na wpisanie na listę wyborczą stanowią
załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu),
3) stwierdzenie ważności zgłoszenia kandydata,
4) przygotowanie kart wyborczych (wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 3 ,
4 i 5 do Regulaminu),
5) ustalenie listy osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze,
6) zabezpieczenie urny wyborczej przez jej opieczętowanie,
7) udzielanie informacji wyborcom o zasadach i sposobie głosowania,
8) przeprowadzenie głosowania,
9) ustalenie wyników głosowania,
10) sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów,
11) ogłoszenie wyników głosowania.

Rozdział II
Zgłaszanie kandydatów
§5
1.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w
WIM (w tym żołnierzom zawodowym powołanym do służby w WIM).

2.

Zgłoszenia wraz z pisemną zgodą kandydata dokonuje się na wzorach stanowiących
załącznik do niniejszego Regulaminu poprzez Kancelarię Ogólną WIM w terminie
określonym i ogłoszonym przez Komisję.
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3.

Czynności określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b i 3 niniejszego Regulaminu zostaną
przeprowadzone w dniu następującym po dniu będącym ostatnim dniem zgłaszania
kandydatów do Rady Naukowej.
§6

1.

Warunki uprawniające do korzystania z biernego prawa wyborczego:
a) zgłoszenie zgodnie z niniejszym regulaminem pisemnej kandydatury do wyborów do
Rady wraz z pisemnym oświadczeniem o zgodzie kandydata w sposób i w terminie
określonym wyżej,
b) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w lit. a) czytelnym podpisem wraz z
określeniem miejsca (stanowiska pracy) w piśmie zgłaszającym,
c)

spełnianie przez kandydata warunków wynikających z przepisów oraz określonych w
niniejszym regulaminie.

2.

Komisja po dokonaniu weryfikacji zgłoszonej kandydatury, w terminie, o którym mowa w
§ 5 ust. 3 podejmuje decyzję o:
a) odrzuceniu kandydatury, w przypadku gdy kandydat nie spełnia wymaganych
kryteriów,
b) przyjęciu kandydatury,
c)

3.

utworzeniu listy wyborczej.

Skład pierwszej listy, zwanej również listą nr 1 utworzą zakwalifikowani kandydaci będący
pracownikami naukowymi posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy, z której to listy 18 kandydatów wejdzie do Rady.

4.

Skład drugiej listy, zwanej listą nr 2 utworzą zakwalifikowani pracownicy naukowi nie
posiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, z której
to listy 1 kandydat wejdzie do Rady.

5.

Skład trzeciej listy, zwanej listą nr 3 utworzą zakwalifikowani pracownicy badawczo-techniczni, z której to listy 1 kandydat wejdzie do Rady.

§7
1.

Komisja na podstawie zgłoszeń ustala listy kandydatów dla poszczególnych grup
mandatowych wymienionych w niniejszym Regulaminie w porządku alfabetycznym.
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2.

Na podstawie list kandydatów zostaną sporządzone karty wyborcze opieczętowane
pieczęcią.
Rozdział III
Wybory
§8

1.

Wybory do Rady Naukowej odbędą się w dniu 8 sierpnia 2017 r. w godz. od 6.00 do 21.00
w siedzibie Instytutu w Sali Dydaktycznej im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego (sala
nr 236. II p., budynek główny).

2.

Każdy z wyborców po uprzednim sprawdzeniu przez członka Komisji czynnego prawa
wyborczego i za okazaniem dowodu osobistego, karty indentyfikacyjnej pracownika WIM
lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość otrzyma po jednej karcie wyborczej na
każdą listę wyborczą, odbiór których kwituje własnoręcznym podpisem.

3.

Wyborca przystępując do głosowania w przygotowanym do tego miejscu gwarantującym
tajność głosowania zaznacza długopisem lub piórem:
a) na karcie wyborczej nr 1 – od 1 do 18 kandydatów znakiem X w kratce
z prawej strony obok nazwiska;
b) na karcie wyborczej nr 2 – 1 kandydata znakiem X w kratce
z prawej strony obok nazwiska;
c) na karcie wyborczej nr 3 – 1 kandydata znakiem X w kratce z prawej strony obok
nazwiska.
§9

1.

Głos jest ważny, jeżeli liczba zaznaczonych na karcie wyborczej nazwisk jest równa lub
mniejsza od liczby mandatów w poszczególnych grupach.

2.

Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania zakreślono większą liczbę kandydatów,
niż jest miejsc mandatowych w danej grupie lub jeżeli karta wyborcza jest przekreślona,
przedarta lub nie zawiera żadnego zaznaczenia w kratce po prawej stronie.

3.

Wszelkie dodatkowe dopiski na karcie wyborczej nie będą uwzględniane przez Komisję,
ale głos będzie ważny, jeżeli spełni wymagania wskazane w ust. 1.

§ 10
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1.

Komisja po zakończonym głosowaniu określonym w § 8 ust. 1 przystępuje do liczenia
głosów.

2.

Za wybranych członków do Rady Naukowej z poszczególnych list wyborczych uznaje się
tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.

3.

W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów z tej
samej listy wyborczej, którzy obsadziliby ostanie miejsce mandatowe o najmniejszej
liczbie głosów przeprowadza się kolejną turę wyborów, tylko spośród tych kandydatów,
w celu obsadzenia miejsc nieobsadzonych w poprzedniej turze.

4.

Wyniki wyborów niezwłocznie komisja podaje do wiadomości pracowników na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu.

§ 11
Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§ 12
Z przebiegu wyborów zostaje sporządzony protokół (wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do
Regulaminu), który wraz z kartami wyborczymi i całością dokumentacji z przebiegu wyborów
przewodniczący komisji przekazuje Dyrektorowi.

§ 13
Komisja w trakcie wyborów rozstrzyga wszelkie wątpliwości proceduralne.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 14
Rozwiązanie Komisji następuje po ogłoszeniu wyników wyborów.

§ 15
Protesty dotyczące prawidłowości przeprowadzonych wyborów zgłaszane są Dyrektorowi w
formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników wyborów, poprzez
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Kancelarię Ogólną WIM. W przypadku stwierdzenia uchybień, które mogły mieć wpływ na
wynik wyborów Dyrektor może zarządzić powtórzenie wyborów.
§ 16
Archiwizacji dokumentacji z przebiegu wyborów dokona właściwa komórka
organizacyjna Pionu Nauki.
§ 17
Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Dyrektor.
§ 18
1.

W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji
Rady Naukowej - pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy bądź tytuł
naukowy albo pracownika badawczo-technicznego, mandat ten zostaje niezwłocznie
obsadzony przez osobę z tej grupy pracowników, która uzyskała kolejno największą liczbę
ważnych głosów w ostatnich wyborach, a nie otrzymała mandatu.

2.

Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady Naukowej w sposób określony w ust.
1 powyżej, przeprowadza się wybory uzupełniające.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów do Rady
Naukowej WIM kadencji 16.08.2017 - 15.08.2021

Warszawa, dnia.. ......... 2017 r.

Komisja Wyborcza
do przeprowadzenia
wyborów
do Rady Naukowej WIM

za pośrednictwem
Kancelarii Ogólnej WIM

Zgłaszam Panią / Pana ....................................................................................., jako kandydata
w wyborach na członka Rady Naukowej WIM kadencji 16.08.2017-15.08.2021 r.

czytelny podpis z imienia i nazwiska
..........................................................

stanowisko(miejsce) pracy osoby,
która zgłasza ww. kandydata
.........................................................
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Załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów do Rady
Naukowej WIM kadencji 16.08.2017 - 15.08.2021

Warszawa, dnia ................ 2017 r.
………………………………………
Imię i nazwisko
………………………………………
Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy
………………………………………
Specjalność
………………………………………
Komórka organizacyjna
………………………………………
Stanowisko/funkcja

Wojskowy Instytut Medyczny
Komisja Wyborcza
do przeprowadzenia
wyborów
do Rady Naukowej

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Naukowej WIM kadencji
16.08.2017-15.08.2021, a tym samym na wpisanie mnie na listę kandydatów w wyborach.

.............................................
podpis
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Załącznik nr 3 do Regulaminu wyborów do Rady
Naukowej WIM kadencji 16.08.2017 - 15.08.2021

Wzór - KARTA DO GŁOSOWANIA
NA LISTĘ NR 1
Kandydatów na członka Rady Naukowej
Wojskowego Instytutu Medycznego kadencji 16.08.2017-15.08.2021
LICZBA MANDATÓW: 18
Kandydaci zatrudnieni w Wojskowym Instytucie Medycznym ze stopniem
naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym
UWAGA:
Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów, niż
jest miejsc mandatowych w danej grupie (18)
1)…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
2) ………………………………………………………………..
3)…………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………..
5)…………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………..
7) …………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………..
10)…………………………………………………………………
11) ………………………………………………………………..
12 )…………………………………………………………………
13) ………………………………………………………………..
Itd.

Strona | 10

Załącznik nr 4 do Regulaminu wyborów do Rady
Naukowej WIM kadencji 16.08.2017 - 15.08.2021

Wzór - KARTA DO GŁOSOWANIA
NA LISTĘ NR 2
Kandydatów na członka Rady Naukowej
Wojskowego Instytutu Medycznego kadencji 16.08.2017-15.08.2021
LICZBA MANDATÓW: 1
Kandydaci zatrudnieni w Wojskowym Instytucie Medycznym
nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego
UWAGA:
Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów, niż
jest miejsc mandatowych w danej grupie (1)
1) …………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
2) ………………………………………………………………..
3)…………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………..
5)…………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………..
7) …………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………..
10)…………………………………………………………………
11) ………………………………………………………………..
12 )…………………………………………………………………
13) ………………………………………………………………..
Itd.
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Załącznik nr 5 do Regulaminu wyborów do Rady
Naukowej WIM kadencji 16.08.2017 - 15.08.2021

Wzór - KARTA DO GŁOSOWANIA
NA LISTĘ NR 3
Kandydatów na członka Rady Naukowej
Wojskowego Instytutu Medycznego kadencji 16.08.2017-15.08.2021
LICZBA MANDATÓW: 1
Kandydaci pracownicy badawczo – techniczni bez stopnia lub tytułu naukowego zatrudnieni w
Wojskowym Instytucie Medycznym
UWAGA:
Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów, niż
jest miejsc mandatowych w danej grupie (1)
1)…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
2) ………………………………………………………………..
3)…………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………..
5)…………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………..
7) …………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………..
10)…………………………………………………………………
11) ………………………………………………………………..
12 )…………………………………………………………………
13) ……………………………………………………………….
Itd.
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Załącznik nr 6 do Regulaminu wyborów do Rady
Naukowej WIM kadencji 16.08.2017 - 15.08.2021

Wzór - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ
WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO kadencji 16.08.2017-15.08.2021

Głosowanie na kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu
Medycznego rozpoczęło się w dniu ……… 2017 r. o godz. …… i trwało bez przerwy do godz. …….
w Sali Dydaktycznej im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego (sala nr 236. II p., budynek
główny).
I. Komisja Wyborcza stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart
z urny Komisja Wyborcza ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania…..
2. W wyborach wzięło udział……pracowników.
3. Wydano kart wyborczych do głosowania Nr 1….Nr 2…..Nr 3….
4. Z urny w dniu ….. 2017 r. po godz. 21:00 wyjęto komisyjnie: …. kart, w tym kart Nr 1: … , kart
Nr 2:…kart Nr 3:…, w tym kart …. ważnych i…… nieważnych
5. Liczba głosów nieważnych (karty ważne uznane przez Komisję Wyborczą jako głos nieważny
- § 9 ust. 2 Regulaminu:
- na listę Nr 1 – ……,
- na listę Nr 2 – ……,
- na listę Nr 3 - …….
6. Liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów:- z listy nr 1 – ……,
- z listy nr 2 - ……,
- z listy nr 3 - …….
7. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1)……………………………………………………………
..……….
(imię i nazwisko)
(liczba)
2)……………………………………………………………
..……….
3)……………………………………………………………
..……….
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4)……………………………………………………………
..……….
5)……………………………………………………………
..……….
Lista nr 2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1)……………………………………………………………
..……….
(imię i nazwisko)
(liczba)
2)……………………………………………………………
..……….
3)……………………………………………………………
..……….
4)……………………………………………………………
..……….
5)……………………………………………………………
..……….
Lista nr 3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1)……………………………………………………………
..……….
(imię i nazwisko)
(liczba)
2)……………………………………………………………
..……….
3)……………………………………………………………
..……….
4)……………………………………………………………
..……….
8.
Lista kandydatów z listy nr 1 ułożona zgodnie z liczbą uzyskanych głosów, zaczynając
od największej:
1)……………………………………………………………
..……….
(imię i nazwisko)
(liczba)
2)……………………………………………………………
..……….
3)……………………………………………………………
..……….
4)……………………………………………………………
..……….
5)……………………………………………………………
..……….
9.
Lista kandydatów z listy nr 2 ułożona zgodnie z liczbą uzyskanych głosów, zaczynając
od największej:
1)……………………………………………………………
..……….
(imię i nazwisko)
(liczba)
2)……………………………………………………………
..……….
3)……………………………………………………………
..……….
4)……………………………………………………………
..……….
10.

Lista kandydatów z listy nr 3 ułożona zgodnie z liczbą uzyskanych głosów, zaczynając

od największej:
1)……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
2)……………………………………………………………

..……….
(liczba)
..……….
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3)……………………………………………………………
4)……………………………………………………………
5)……………………………………………………………

..……….
..……….
..……….

11.
Komisja Wyborcza stwierdziła, że do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie kadencji 16.08.2017-15.08.2021 zostały wybrane następujące
osoby:
1)……………………………………………………………
..……….
(imię i nazwisko)
(liczba)
2)……………………………………………………………
..……….
3)……………………………………………………………
..……….
4)……………………………………………………………
..……….
5)……………………………………………………………
..……….
I. Komisja Wyborcza pozostałe przygotowane karty wyborcze Nr 1 , Nr 2 i Nr 3 nie wydane
wyborcom unieważniła poprzez skreślenie kart z dopiskiem „kom”.
II. Komisja Wyborcza zakończyła pracę w dniu …...2017 r. o godz. ….. i ogłosiła wyniki wyborów
na tablicach ogłoszeń w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz na stronie internetowej
Wojskowego Instytutu Medycznego.
Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji
1. …………………………………………………………………..
.................
(nazwisko i imię - imiona, funkcja w Komisji)
2. …………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………..
9. …………………………………………………………………..
(pieczęć Komisji)

(podpis)
.................
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
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