KOMUNIKAT NR 25/2020-2024
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 czerwca 2020 roku
Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że zebrania wyborcze przedstawicieli do Senatu
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbędą się w dniu 23 czerwca
2020 roku:
- w godzinach 8.00 – 10.00 z grupy profesorów zwyczajnych, profesorów i profesorów
uczelni
- w godzinach 8.00 -10.00 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
- w godzinach 8.00 -10.00 z grupy pracowników administracji i obsługi, pracowników
naukowo- technicznych i inżynieryjno- technicznych oraz biblioteki
Za zebrania wyborcze należy uznać czas na oddanie głosu drogą elektroniczną.
W dniu 23 czerwca 2020 r. na adresy mailowe uprawnionych do głosowania zostanie
przesłany link do oddania głosu, który będzie aktywowany przed rozpoczęciem
głosowania. Instrukcję do głosowania stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję Mandatową braku kworum – nieważności
pierwszego zebrania, drugi termin zebrania ustala się na dzień 23 czerwca 2020 roku
godz. 11.30.-14.00.
W celu przeprowadzenia drugiego głosowania zostanie wysłany drugi mail z linkiem do
głosowania.
W przypadku niedokonania wyboru wszystkich przedstawicieli do Senatu, następne
głosowania przeprowadzane będą w ramach tego zebrania, w dniach 24, 25, 26 czerwca
od godz. 8.00.
W celu przeprowadzenia kolejnych głosowań każdorazowo zostanie wysłany mail
z linkiem do głosowania.
Zgodnie z ust. 2 rozdziału XI Regulaminu Wyborczego „Wybory w trakcie stanu
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii”, Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze
losowania powołała po trzech członków komisji skrutacyjnych i komisji mandatowych dla
zebrań wyborczych.

Wybory z grupy profesorów zwyczajnych, profesorów i profesorów uczelni:
Komisja Skrutacyjna
dr hab. Beata Banaszewska
prof. dr hab. Marcin Ruciński
prof. dr hab. Tomasz Kościński

Komisja Mandatowa
prof. dr hab. Agnieszka Seremak- Mrozikiewicz
prof. dr hab. Przemysław Mitkowski
prof. dr hab. Marcin Gabriel
Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
Komisja Skrutacyjna
mgr Paweł Kowalski
dr Dawid Lipski
mgr Radosław Stec
Komisja Mandatowa
dr Stanisław Piłaciński
mgr Dominik Wiczyński
mgr Radosław Zalewski

Wybory z grupy pracowników administracji i obsługi, pracowników naukowotechnicznych i inżynieryjno- technicznych oraz biblioteki
Komisja Skrutacyjna
mgr Paula Chwiej
Agnieszka Błaszkiewicz-Jegier
mgr Irmina Jaśkowiak
Komisja Mandatowa
mgr Joanna Szajerka
dr Roman Bromboszcz
mgr Maria Haremza
Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

