
Szanowni Państwo, 

na mocy uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 58 z dnia 8 grudnia 2020 r. Wydziałowa Komisja 

Wyborcza Wydziału Historii została zobowiązana do przeprowadzenia wyborów członków Rady 

Naukowej Dyscypliny Historia na kadencję 2021-2024.  

Wybory powinny zostać przeprowadzone w terminie do 20 stycznia 2021 r.  

W związku z tym Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje zebrania wyborcze w dniu 11 stycznia.  

- wybory do Rady Dyscypliny Historia, kuria pracowników samodzielnych. Do obsadzenia jest 

17 mandatów (83 osoby na liście wyborców). 

- wybory do Rady Dyscypliny Historia, kuria pracowników niesamodzielnych. Do obsadzenia jest 

7 mandatów (42 osoby na liście wyborców). 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wybory odbędą się w systemie USOS.  

Przypominam, że w wyborach członków Rad Naukowych Dyscyplin obowiązuje kworum. 

Harmonogram wyborów: 
- 11 stycznia 2021, godz. 8-9.30. wybór komisji skrutacyjnej  
- 11 stycznia 2021, godz. 10-15, I tura  
ewentualnie: 
- 11 stycznia 2021, godz. 16-20, II tura 

- 12 stycznia 2021, godz. 8-14, III tura 

- 12 stycznia 2021, godz. 15-20, IV tura 

  
Uprzejmie proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur do Rady w terminie do 8 I 2021 do godz. 23 

na mój adres mailowy (k.bobiatynski@uw.edu.pl). Do zgłoszenia należy dołączyć skan lub fotografię 

załączonych do tego maila formularzy „zgoda kandydata” i „oświadczenie kandydata”, a oryginały 

w dogodnym dla Państwa terminie proszę zostawić w szatni WH na moje nazwisko.   

Przypominam, że bierne prawo wyborcze mają nauczyciele akademiccy, którzy: 

- posiadają co najmniej stopień doktora; 

- są zatrudnieni na UW na pierwszym etacie; 

- są zatrudnieni na UW na pełen etat;  

- nie ukończyli 67 lat przed 1 I 2021 r.  (urodzeni po 31 XII 1953 r.); 

- mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych; 

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;  

- nie byli karani karą dyscyplinarną; 
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- w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali w organach bezpieczeństwa 

państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała 

z tymi organami;  

  

 dr hab. Konrad Bobiatyński 

przewodniczący WKW Wydział Historii UW 

 


