
KOMUNIKAT NR 16/2020  

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

W POZNANIU Z DNIA 5 CZERWCA 2020 ROKU 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina: 

 

Zebrania wyborcze w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy 

pozostałych nauczycieli akademickich oraz z grupy pracowników administracji i 

obsługi, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, (kadencja 

2020-2024), odbędą się w dniu 8 czerwca 2020 roku (poniedziałek), w godzinach 

10.00-14.00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Za zebranie 

wyborcze należy uznać czas na oddanie głosu drogą elektroniczną. 

  

Godzina: 10.00-12.00 - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy 

pozostałych nauczycieli akademickich. 

 

• Link do oddania głosu zostanie przesłany na adresy mailowe, uprawnionych do 

głosowania, w dniu 8 czerwca br. około godziny 9.30  

i aktywowany przed rozpoczęciem głosowania. Instrukcję głosowania zawiera 

załącznik do niniejszego komunikatu. 

• Uwaga ! Głos jest ważny jeśli dokonano wyboru nie więcej niż 7 osób. 

 

Godzina 12.00-14.00 – wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy 

pracowników administracji i obsługi, pracowników naukowo-technicznych i 

inżynieryjno-technicznych. 

 

• Link do oddania głosu zostanie przesłany na adresy mailowe, uprawnionych do 

głosowania, w dniu 8 czerwca br. około godziny 11.30  

i aktywowany przed rozpoczęciem głosowania. Przykładową instrukcję 

głosowania zawiera załącznik do niniejszego komunikatu. 

• Uwaga ! Głos jest ważny gdy dokonano wyboru 4 osób lub mniej. 

 

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 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza prosi społeczność akademicką Wydziału 

Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o aktywny i liczny udział 

w zebraniu wyborczym. 

 

 

        Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 

                                                                 /-/Prof. dr hab. Juliusz Przysławski 


