
KOMUNIKAT NR 15/2020  

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

W POZNANIU Z DNIA 3 CZERWCA 2020 ROKU 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza: 

 

 

Zgodnie z rozdz. XI Regulaminu Wyborczego UMP (kadencji 2020-2024,  

Wybory w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii”- część II, pkt. 1), 

wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli 

akademickich oraz z grupy pracowników administracji i obsługi, pracowników 

naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, zostaną przeprowadzone  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniu 8 czerwca 2020 roku  

w godzinach:  

 

• 10.00-12.00 – wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy 

pozostałych nauczycieli akademickich, 

 

• 12.00-14.00 – wybory przedstawicieli z grupy pracowników administracji  

i obsługi, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-

technicznych. 

 

Za zebranie wyborcze należy uznać czas na oddanie głosu drogą elektroniczną. Link 

do oddania głosu zostanie przesłany na adresy mailowe, uprawnionych do głosowania, 

w dniu 8 czerwca br. i aktywowany przed rozpoczęciem głosowania.  

 

W przypadku braku kworum kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 9 czerwca 

2020 roku z zachowaniem tych samych godzin głosowania jak w dniu 8 czerwca - 

również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i zachowaniem 

powyższych wymogów. O konieczności przeprowadzenia drugiego głosowania, 

uprawnieni zostaną poinformowani drogą mailową, niezwłocznie po zakończeniu 

głosowania pierwszego. 

 

W przypadku kolejnego braku kworum, kolejne zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 

10 czerwca, przy zachowaniu wcześniejszych warunków głosowania. 

 

Zasady głosowań w przypadku braku kworum są zawarte w Regulaminie wyborczym 

– kadencja 2020-2024. 

 

Szczegółowe informacje, dotyczące sposobu głosowania z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, zostaną podane w kolejnym komunikacie. 

 

Zgodnie z rozdz. XI Regulaminu Wyborczego UMP (kadencji 2020-2024, „Wybory w 

trakcie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii”- część I, pkt. 2), Wydziałowa 

Komisja Wyborcza dokonała wyboru - w drodze losowania, trzech członków komisji 



mandatowych i trzech członków komisji skrutacyjnych. Komisje ukonstytuowały się, 

wybierając spośród siebie przewodniczących. 

 

Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli 

akademickich: 

 

Skład Komisji Skrutacyjnej: 

Dr Czyrski Andrzej – Przewodniczący 
Dr Bolesławska Izabela – Członek 
Dr Napierała Marta – Członek 
 
Skład Komisji Mandatowej: 

Dr Romański Michał – Przewodniczący 
Dr Kleszcz Robert – Członek 
Mgr Kosewski Grzegorz – Członek 
 

 

Wybory przedstawicieli z grupy pracowników administracji i obsługi, pracowników 

naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych: 

 

Skład Komisji Skrutacyjnej: 

Mgr Piechowiak Beata– Przewodnicząca 
Braeuer Katarzyna – Członek 
Mgr Jakubowski Karol – Członek 
 
Skład Komisji Mandatowej: 

Zielińska Alfreda – Przewodnicząca 
Kurasik Monika – Członek 
Tryjanowska-Kubiak Kamila – Członek 

 

 

                                       Przewodniczący  

                          Wydziałowej Komisji Wyborczej 

/-/ Prof. dr hab. Juliusz  Przysławski 


