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KOMUNIKAT NR 25  
Uczelnianej Komisji Wyborczej 

z dnia 1 października 2021r. 
dotyczący przeprowadzenia  

wyborów uzupełniających członka SENATU 
 jako przedstawiciela Uczelni 

z grupy profesorów i profesorów Uczelni 

w  kadencji 2021-2024 
 
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w związku z ustaniem w dniu 
30.09.2021 r. stosunku pracy z Panem prof. dr hab. Krzysztofem J. Filipiakiem 
wygasł jego mandatu jako członka Senatu - przedstawiciela Uczelni z grupy 
profesorów i profesorów Uczelni.         
 
Zgodnie z przepisem § 55 Statutu WUM Kandydaci, którzy nie uzyskali mandatu 
członka Senatu, tworzą listę rezerwową, umożliwiającą uzupełnienie składu 
Senatu w przypadku wygaśnięcia mandatu osoby wybranej. 
 
Z listy rezerwowej kandydatów na członków Senatu utworzonej po głosowaniu 
w dniu 16.03.2020 r. wynika, że kandydaci na członków Senatu - przedstawicieli 
Uczelni z grupy profesorów i profesorów Uczelni w osobach:  
 

 Pana prof. dr hab. Wojciecha BRAKSATORA  

 Pana prof. dr hab. Artura MAMCARZA  

 Pani prof. dr hab. Bożeny WERNER 
 
uzyskali taką samą liczbę oddanych na nich głosów.   

 
W związku z tym zgodnie z przepisem  § 67 ust.1 pkt 9 Statutu WUM w przypadku 
oddania równej liczby głosów na większą liczbę kandydatów niż mandatów do 
obsadzenia, w ramach wyborów uzupełniających należy przeprowadzić 
dodatkowe głosowanie nad tymi kandydaturami.   

 
TERMINARZ 

wyborów uzupełniających do Senatu 
Przedstawiciela Uczelni 

z grupy profesorów i profesorów Uczelni 
 

Wybory do Senatu z grupy profesorów i profesorów Uczelni odbędą  się 
elektronicznie  w następujących  terminach:  

 
I termin głosowania: 

 w dniu 11 października  2021r.   
- w godzinach 7.00 - 15.30 
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Jeżeli po sprawdzeniu wyników głosowania okaże się, że w pierwszym terminie 
głosowało mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, odbędzie się głosowanie 
w II terminie, w którym zgodnie z przepisem § 67 ust. 1 pkt 11 Statutu WUM quorum 
nie obowiązuje.  

 
       II termin głosowania:  

 
 w dniu 13 października 2021r.   

- w godzinach 7.00 - 15.30 
 

W przypadku gdy kandydaci do obsadzenia mandatu SENATORA uzyskają tą samą 
liczbę głosów, odbędzie się kolejne głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.  

 
 

III termin głosowania - w razie potrzeby:   
 

 w dniu 15 października 2021r.   
- w godzinach 7.00 - 15.30 

 
Osoba uprawniona do głosowania otrzyma zaproszenie do głosowania w postaci linku, 
który zostanie przesłany przez Centrum Informatyki we współpracy z UKW, wyłącznie 
na  służbowy adres poczty elektronicznej. 
 

Do obsadzenia jest: 
 

 1 mandat dla przedstawiciela Uczelni  
z grupy profesorów i profesorów Uczelni.  

 
Jednocześnie UKW informuje, że na stronie WUM w banerze 
WYBORY uzupełniające do Senatu zamieszczona została lista 
profesorów i profesorów Uczelni uprawnionych do głosowania.  
Prosimy o sprawdzenie swoich danych na liście.   
 
Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza do udziału w głosowaniu.  
 
 
 
 
 

   PRZEWODNICZĄCY 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

                                                  Dr hab. Zbigniew SAMOCHOCKI 


