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Wydziałowa Komisja Wyborcza 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

 

KOMUNIKAT nr 16 

Wydziałowej Komisji Wyborczej  

w kadencji 2020-2024 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z: Uchwałą nr 16 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej UŁ z dn. 02.06.2020 r. w sprawie: zasad zgłaszania kandydatów i przeprowadzania 

wyborów do Kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ, Uchwałą nr 18 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej UŁ z dn. 02.06.2020 r. w sprawie: szczegółowego harmonogramu wyborów do 

Kolegium Elektorów UŁ i do Senatu UŁ oraz Szczegółowym terminarzem czynności 

wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024 

(Załącznik nr 1 do komunikatu nr 7 Komisji Wyborczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Łódzkiego, z dnia 04 czerwca 2020 r.), w dniu 16 czerwca 2020 r. w godz. od 13:00 do 16:00, 

przeprowadzone zostały, za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość (z wykorzystaniem Platformy Głosuj24.pl) wybory 

przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami uczelni 

oraz nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego – do Kolegium 

Elektorów Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z decyzją Uczelnianej Komisji Wyborczej 

(załącznik do uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dnia 11.02.2020 r.) do 

obsadzenia przysługiwały 3 mandaty.  

 

Do dnia 09 czerwca 2020 r. do godz. 13:00, do Wydziałowej Komisji Wyborczej, wpłynęły 

następujące, pisemne oraz elektroniczne zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli w 

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Łódzkiego: 

1) dr Beata Banachowicz,   

2) dr Przemysław Czajor, 

3) dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, 

4) dr Małgorzata Kołodziejczak, 

5) dr Mariusz Woźniakowski. 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że wszyscy wymienieni kandydaci, posiadają 

bierne prawo wyborcze. Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i złożyły stosowne 

oświadczenia. 

 

Głosowanie wymagało wejścia na stronę internetową Platformy Głosuj24.pl, do której dostęp 

umożliwiał aktywny w czasie głosowania link, przesłany do osób posiadających czynne prawo 

wyborcze oraz imienny, służbowy adres poczty e-mail, w domenie @uni.lodz.pl lub domenie 

wydziałowej, podany w Portalu Pracowniczym. Głosowano poprzez wybór kandydatów z listy, 
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uszeregowanej alfabetycznie, umieszczonej w elektronicznym formularzu wyborczym. 

Głosowanie następowało poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu wyborczym 

aktywnego pola przy nazwiskach wybranych kandydatów, a następnie zaznaczenie polecenia 

„prześlij głos”. 

 

Po zakończeniu głosowania w dniu 16 czerwca 2020 r., po godz. 16:00, do WKW WZ UŁ 

napłynęły jego wyniki w formie elektronicznej.  

 

Powołano Komisję Skrutacyjną, działającą zdalnie, w składzie: dr Dominik Drzazga – 

przewodniczący WKW WZ UŁ, dr inż. Maciej Malarski  – zastępca przewodniczącego WKW 

WZ UŁ, mgr Monika Jung-Pawlak – członek WKW WZ UŁ, mgr Joanna Żurawska – sekretarz 

WKW WZ UŁ, która stwierdziła, że: 

 

Do głosowania uprawnionych było osób:     102 

w tym osób posługujących się służbowym adresem e-mail:  102 

 

Głosowało osób:       56 

Głosów ważnych oddano:       56 

Głosów nieważnych:        0 

 

Wyniki głosowania: 

 

Kandydat:        Ilość głosów  

1) dr Beata Banachowicz      24  

2) dr Przemysław Czajor      39 

3) dr Dominika Kaczorowska-Spychalska    21 

4) dr Małgorzata Kołodziejczak      46 

5) dr Mariusz Woźniakowski      12 

 

Na podstawie przepisów Statutu Uniwersytetu Łódzkiego (§ 143), Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, iż przedstawicielami nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego, niebędących profesorami, profesorami uczelni oraz 

nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, do Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu Łódzkiego, na kadencję 2020-2024, wybrane zostały następujące osoby: 

1. Dr Przemysław Czajor 

2. Dr Małgorzata Kołodziejczak 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania UŁ stwierdza ważność dokonanego 

wyboru. 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż w wyniku przeprowadzonego głosowania 

wybrano liczbę kandydatów mniejszą (2 osoby) od liczby mandatów w organie kolegialnym – 

Kolegium Elektorów UŁ (3 mandaty), co powoduje, że do obsadzenia przez przedstawicieli 

nauczycieli akademickich z Wydziału Zarządzania – niebędących profesorami, profesorami 
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uczelni oraz nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego – pozostał jeszcze 1 

mandat w Kolegium Elektorów UŁ. W związku z powyższym, działając na podstawie 

przepisów Statutu UŁ (§ 141 ust. 4; § 142 pkt 10 i 11; § 142a pkt 12 i 13) Wydziałowa Komisja 

Wyborcza ustaliła, iż przeprowadzona zostanie II tura wyborów. Na liście kandydatów w 

elektronicznym formularzu wyborczym do głosowania w II turze, umieszczone zostaną osoby, 

które w I turze otrzymały największą liczbę głosów spośród tych, które nie uzyskały ponad 

połowy ważnych głosów, przy czym liczba kandydatów będzie większa o jeden niż liczba 

miejsc pozostałych do obsadzenia. Oznacza to, że na liście kandydatów w elektronicznym 

formularzu wyborczym, w II turze głosowania, zostaną umieszczone następujące kandydatki: 

1) dr Beata Banachowicz, 

2) dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.  

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza, działając na podstawie przepisów Statutu UŁ (§ 141, ust. 4) 

i przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Statutu UŁ (§ 141 ust. 3;  § 142 pkt 10 i 11; § 

142a pkt 4-13), ustala następujące zasady i tryb czynności II tury wyborów: wybory zostaną 

przeprowadzone za pomocą środków elektronicznych umożliwiających komunikowanie się na 

odległość (Platforma Głosuj24.pl). Zgodnie z ustaleniami UKW UŁ głosowanie odbędzie się 

w dn. 19 czerwca 2020 r. (piątek), w godz. 08:30 – 12:00, w sposób analogiczny do I tury. 

 

 

 

Sekretarz Przewodniczący 

Wydziałowej Komisji Wyborczej     Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Wydziału Zarządzania UŁ     Wydziału Zarządzania UŁ 

 

 

 

 

 

/-/ mgr Joanna Żurawska /-/ dr Dominik Drzazga 

 


