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Wydziałowa Komisja Wyborcza 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

 

KOMUNIKAT nr 6 

Wydziałowej Komisji Wyborczej  

w kadencji 2020-2024 

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

 

Mając na uwadze: 

 Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024 z dn. 16.03.2020 

r. (dot. wydłużenia terminu zgłaszania kandydatów w wyborach przedstawicieli nauczycieli 

akademickich niebędących profesorami, profesorami uczelni oraz nieposiadających stopnia 

naukowego doktora habilitowanego – do Kolegium Elektorów UŁ, do dn. 23.03.2020 r.); 

 Uchwałę nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 18.03.2020 r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza 

wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024 (dotyczącą zawieszenia czynności 

wyborczych w UŁ do odwołania); 

 Uchwałę nr 15 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 02.06.2020 r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ w sprawie ustalenia kalendarza 

wyborczego w wyborach na kadencję 2020-2024 (dotyczącą wznowienia czynności 

wyborczych w UŁ)  

– Wydziałowa Komisja Wyborcza wydłuża termin zgłaszania kandydatów w wyborach 

przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami uczelni 

oraz nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego – do Kolegium 

Elektorów Uniwersytetu Łódzkiego (3 mandaty), do dn. 09 czerwca 2020 r. (wtorek) do 

godz. 13:00. 

 

Zgłoszenie kandydata wymaga dostarczenia: 

 zgłoszenia kandydata przez osobę do tego uprawnioną, 

 oświadczenia kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie, 

 oświadczenia lustracyjnego kandydata lub informacji o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego przez kandydata. 

Formularze: zgłoszenia i oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz 

oświadczenia lustracyjnego, a także informacji o jego złożeniu – znajdują się do pobrania na 

stronie: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-nauczyciele-

akademiccy  

 

Dostarczenie powyższych dokumentów odbywa się w następujący sposób:  

1. Zgłoszenia kandydata oraz wyrażenie zgody na kandydowanie dokonują odpowiednio: 

osoba zgłaszająca oraz kandydat, przesyłając jednocześnie, drogą elektroniczną, 

wypełnione formularze, ze swoich służbowych, imiennych adresów e-mail w domenie 
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@uni.lodz.pl lub domenie wydziałowej, do WKW WZ UŁ na adresy e-mail: 

przewodniczącego (dominik.drzazga@uni.lodz.pl) oraz sekretarza 

(joanna.zurawska@uni.lodz.pl). 

2. Kandydat urodzony przed 01 sierpnia 1972 r. do zgody na kandydowanie dołącza 

oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

3. Oświadczenie lustracyjne kandydat składa w tradycyjnej, papierowej formie, w zaklejonej 

kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem, podczas dyżuru członka WKW WZ UŁ, w 

Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ, pok. 11, w dn. 09 czerwca 2020 r., w godz. 

09:00 – 13:00 (po uprzednim zawiadomieniu Biura e-mail’em o zamiarze dostarczenia 

oświadczenia wysłanym na adres dziekanwz@uni.lodz.pl). 

4. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydat przesyła pocztą e-mail, 

analogicznie jak w pkt. 1. 

 

 

 

Sekretarz Przewodniczący 

Wydziałowej Komisji Wyborczej     Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Wydziału Zarządzania UŁ     Wydziału Zarządzania UŁ 

 

 

 

 

 

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