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KOMUNIKAT WYBORCZY nr 4 
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Uprzejmie informuje, że zgodnie z Terminarzem Wyborczym przewidziany jest 

następujący harmonogram czynności w wyborach zdalnych 

 do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:  

1. 29 czerwca 2020 r. - 3 lipca 2020 r. – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na 

członków Senatu.  

 

Odręcznie podpisane zgłoszenia można przesłać w formie skanu na adres służbowy 

Sekretarza WKW WNoZiMCD: edyta.religa-szuraj@umlub.pl, bądź w przypadku braku 

możliwości zeskanowania zgłoszenie należy wrzucić w zamkniętej kopercie do urny 

ustawionej przy portierni budynku Collegium Maximum ul. Staszica 4/6. 

 

Przyjmowane będą tylko te zgłoszenia, które będą nadesłane z adresów służbowych 

zarejestrowanych w domenie umlub.pl.  

 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w wyborach na kadencję 2020-2024 wszystkie 

grupy pracownicze zgłaszają i wybierają swoich przedstawicieli:  

 w grupie profesorów i profesorów uczelni 

 w grupie doktorów habilitowanych 

 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich 

 

2. do dnia 8 lipca 2020 r. każdy z Państwa zgłaszający kandydata na członka Senatu 

otrzyma od Sekretarza WKW WNoZiMCD potwierdzenie na służbową skrzynkę 

 e-mail zrejestrowaną w domenie umlub.pl potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

Kandydaci, którzy są zobowiązani złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację 

lustracyjną otrzymają potwierdzenie przyjęcia oświadczenia lub informacji 

 na służbową skrzynkę e-mail.  

 do dnia 10 lipca 2020 r. uzupełnienie ewentualnych braków lub błędów w 

złożonych zgłoszeniach bądź oświadczeniach/informacjach lustracyjnych.  

 do dnia 14 lipca 2020 r. przesłanie potwierdzenia prawidłowości ponownie 

złożonego zgłoszenia, oświadczenia/informacji lustracyjnej.  
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3. 9 lipca 2020 r. – pierwsze głosowanie testowe.  

4. 14 lipca 2020 r. – drugie głosowanie testowe.  

5. do dnia 15 lipca 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów na członków Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

6. 17 lipca 2020 r. – 24 lipca 2020 r. - wybory członków Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024.  

 

O dniach i godzinach głosowań zdalnych poinformowani zostaną Państwo w odrębnym 

komunikacie. 

  

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Senatu stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu 

Wyborów, dostępny również na stronie Uniwersytetu w zakładce Wybory na kadencję 

2020-2024/Uczelniana Komisja Wyborcza/karty zgłoszeń kandydatów.  

 

Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązani są do złożenia 

oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej. 

Dokumenty lustracyjnie nie mogą być przesyłane w formie skanów. 

Własnoręcznie podpisane oświadczenia lub informacje lustracyjne należy wrzucać 

 w zamkniętej kopercie do urny ustawionej przy portierni budynku Collegium Maximum 

ul. Staszica 4/6. 

Każdy kandydat na członka Senatu urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest 

zobowiązany do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej, 

niezależnie od faktu, że składał już te dokumenty kandydując  

na członka Kolegium Elektorów.  

Jeżeli ubiegając się o mandat w Kolegium Elektorów zostało złożone oświadczenie 

lustracyjne teraz kandydat do Senatu ma obowiązek przedłożyć informację lustracyjną. 

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Wydziału Nauk o Zdrowiu  

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego 
/-/ 

dr hab. Mariusz Wysokiński 


