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Szczegółowy terminarz czynności wyborczych 

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

na kadencję 2020 – 2024 

 

uwzględniający kalendarz wyborczy ustalony przez  

Uczelnianą Komisję Wyborczą UŁ 

 

(wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium 

Elektorów UŁ, Senatu UŁ, oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) 1 

 

I. Czynne i bierne prawo wyborcze 

 

Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 

Uniwersytecie, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w 

Uniwersytecie oraz studentom i doktorantom (Statut UŁ, § 127). 

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim […] zatrudnionym w 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia 

rozpoczęcia kadencji, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym 

w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom i doktorantom (Statut UŁ, § 

128, ust. 1). 

 

  

                                                 
1 Określono na podstawie przepisów Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego uchwałą Senatu Uniwersytetu 

Łódzkiego nr 440 z dnia 27 maja 2019 r. (tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone: uchwałą nr 577 Senatu 

UŁ z dnia 16.09.2019 r.; uchwałą nr 661 Senatu UŁ z dnia 27.01.2020 r.; uchwałą nr 729 Senatu UŁ z dnia 

1.06.2020 r.). 
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II. Wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Łódzkiego 

(organ wyborczy Uniwersytetu) 

 

Zgodnie z przepisami Statutu UŁ (§ 122, ust. 3) członkiem kolegium elektorów może 

być osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;  

4) nie była karana karą dyscyplinarną;  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu odrębnych przepisów, nie pełniła w nich służby 

ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

 

Członkostwa w kolegium elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu 

Uniwersytetu lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w 

administracji publicznej (Statut UŁ, § 125, ust. 1).  

Członkostwo w kolegium elektorów wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z 

członkostwa, niezłożenia oświadczenia lub informacji, o których mowa w przepisach o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 

treści tych dokumentów, lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w § 122 ust. 3. 

(Statut UŁ, § 125, ust. 2). 

Warunkiem kandydowania do pełnienia funkcji elektora lub przedstawiciela w organie 

kolegialnym jest wyrażenie zgody na kandydowanie, złożonej ustnie na zebraniu wyborczym 

albo w formie oświadczenia składanego właściwej komisji wyborczej. Oświadczenie może być 

złożone w formie pisemnej lub elektronicznej (Statut UŁ, § 129, ust. 2). 

 

Terminy oraz tryb zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ 

 

Mając na uwadze przepisy Statutu UŁ (§ 125, ust. 2; § 129, ust. 2) oraz treść uchwały 

nr 16 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 02.VI.2020 r. w sprawie: zasad zgłaszania 

kandydatów i przeprowadzania wyborów do kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (WKW WZ 

UŁ) postanawia, że zgłoszenie kandydata wymaga dostarczenia (w trybie i terminach niżej 

określonych): 

 zgłoszenia kandydata przez osobę do tego uprawnioną, 

 oświadczenia kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie, 
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 oświadczenia lustracyjnego kandydata lub informacji o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego przez kandydata. 

Powyższe wymogi dotyczą wszystkich wymienionych niżej grup społeczności 

akademickiej. 

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

studenci-i-doktoranci  

 

Przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz osób, które posiadają stopień 

doktora habilitowanego do Kolegium Elektorów UŁ (7 mandatów). 

Przyjmowanie zgłoszeń zakończono i listę kandydatów podano do wiadomości 

publicznej w komunikacie nr 3 WKW WZ UŁ z dn. 12 marca 2020 r.   

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – niebędących profesorami, 

profesorami uczelni oraz nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego – 

do Kolegium Elektorów UŁ (3 mandaty).  

Termin zgłaszania kandydatów: do 09 czerwca 2020 r. (wtorek), do godz. 13:00.   

Tryb zgłaszania:  

1. Zgłoszenia kandydata oraz wyrażenie zgody na kandydowanie dokonują 

odpowiednio: osoba zgłaszająca oraz kandydat, przesyłając, drogą elektroniczną, 

wypełnione formularze, ze swoich służbowych, imiennych adresów e-mail w domenie 

@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 dn. 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.  

 

Przedstawiciele studentów Wydziału Zarządzania do Kolegium Elektorów UŁ (6 

mandatów).  

Termin zgłaszania kandydatów: do 10 czerwca 2020 r. (środa), do godz. 23:59.   

Tryb zgłaszania:  

1. Studenci, posiadający bierne prawo wyborcze, mogą zgłaszać swoje kandydatury tylko 

samodzielnie, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną 

na adres: ukwss@unilodz.eu. Zgłoszenie kandydatury musi być przesłane z adresu 

elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb (tj. z 

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-nauczyciele-akademiccy
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-nauczyciele-akademiccy
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
mailto:dominik.drzazga@uni.lodz.pl
mailto:joanna.zurawska@uni.lodz.pl
mailto:dziekanwz@uni.lodz.pl
mailto:ukwss@unilodz.eu
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uczelnianego, imiennego adresu e-mail w domenie dedykowanej studentom: 

@unilodz.eu). Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, 

numer albumu, Wydział i wskazanie organu, do którego student zgłasza swoją 

kandydaturę. 

2. Szczegółowe informacje dot. procedury zgłaszania kandydatur podano na stronie 

wyborczej uczelni: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-

2024-studenci-i-doktoranci  

 

Terminy i tryb głosowań w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ 

 

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich (wszystkich grup) do Kolegium 

Elektorów UŁ 

Termin głosowania: 16 czerwca 2020 r. (wtorek), w godz. 13:00 – 16:00. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy Głosuj24.pl 

 

Wybory przedstawicieli studentów Wydziału Zarządzania UŁ do Kolegium Elektorów 

UŁ 

Termin głosowania: 18 czerwca 2020 r. (czwartek), w godz. 14:00 – 17:00. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy USOS web (moduł: „wybory”). 

 

W przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnych tur wyborczych odbędą się one 

w następujących terminach określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UŁ: 

II tura – w dn. 19 czerwca 2020 r. w godz. 08:30 – 12:00. 

III tura – w dn. 22 czerwca 2020 r. w godz. 08:30 – 11:00. 

 

 

  

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
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III. Wybory przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

 

W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 

następujące po sobie kadencje (art.30, ust. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.). 

 

Terminy oraz tryb zgłaszania kandydatów na przedstawicieli w Senacie UŁ 

 

Mając na uwadze przepisy Statutu UŁ (§ 9; § 129, ust. 2; § 142a, pkt. 1, 2, 3) oraz  

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, Dz.U. 2006 nr 218 poz. 

1592 (art. 4, pkt 18; art. 7, ust. 1 i 2), a także ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668 (art. 17, ust. 1 i 2), jak również treść 

uchwały nr 16 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 02.VI.2020 r. w sprawie: zasad 

zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów do kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu 

UŁ Wydziałowa Komisja Wyborcza WZ UŁ postanawia, że zgłoszenie kandydata wymaga 

dostarczenia (w trybie i terminach niżej określonych): 

 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 2. 

Powyższe wymogi dotyczą wszystkich wymienionych niżej grup społeczności 

akademickiej. 

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

studenci-i-doktoranci  

 

Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni, zatrudnionych na Wydziale 

Zarządzania UŁ – do Senatu UŁ (3 mandaty)  

oraz  

przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (niebędących profesorami lub 

profesorami uczelni) zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UŁ – do Senatu UŁ 

(1 mandat). 

Termin zgłaszania kandydatów: do 09 czerwca 2020 r. (wtorek), do godz. 13:00.   

Tryb zgłaszania:  

                                                 
2 Oświadczenia lustracyjne składają osoby urodzone przed dniem 01 sierpnia 1972 r. 

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-nauczyciele-akademiccy
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-nauczyciele-akademiccy
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
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1. Zgłoszenia kandydata oraz wyrażenie zgody na kandydowanie dokonują 

odpowiednio: osoba zgłaszająca oraz kandydat, przesyłając, drogą elektroniczną, 

wypełnione formularze, ze swoich służbowych, imiennych adresów e-mail w domenie 

@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 dn. 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.  

 

Przedstawiciele studentów Wydziału Zarządzania UŁ do Senatu UŁ (2 mandaty).  

Termin zgłaszania kandydatów: do 10 czerwca 2020 r. (środa), do godz. 23:59.   

Tryb zgłaszania:  

1. Studenci, posiadający bierne prawo wyborcze, mogą zgłaszać swoje kandydatury tylko 

samodzielnie, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną 

na adres: ukwss@unilodz.eu. Zgłoszenie kandydatury musi być przesłane z adresu 

elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb (tj. z 

uczelnianego, imiennego adresu e-mail w domenie dedykowanej studentom: 

@unilodz.eu). Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, 

numer albumu, Wydział i wskazanie organu, do którego student zgłasza swoją 

kandydaturę. 

2. Szczegółowe informacje dot. procedury zgłaszania kandydatur podano na stronie 

wyborczej uczelni: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-

2024-studenci-i-doktoranci  

 

Terminy i tryb głosowań w wyborach przedstawicieli do Senatu UŁ 

 

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich (wszystkich grup) do Senatu UŁ 

Termin głosowania: 16 czerwca 2020 r. (wtorek), w godz. 13:00 – 16:00. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy Głosuj24.pl 

 

Wybory przedstawicieli studentów Wydziału Zarządzania UŁ do Senatu UŁ 

Termin głosowania: 18 czerwca 2020 r. (czwartek), w godz. 14:00 – 17:00. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy USOS web (moduł: „wybory”). 

mailto:dominik.drzazga@uni.lodz.pl
mailto:joanna.zurawska@uni.lodz.pl
mailto:dziekanwz@uni.lodz.pl
mailto:ukwss@unilodz.eu
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
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W przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnych tur wyborczych odbędą się one 

w następujących terminach określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą UŁ: 

II tura – w dn. 19 czerwca 2020 r. w godz. 08:30 – 12:00. 

III tura – w dn. 22 czerwca 2020 r. w godz. 08:30 – 11:00. 
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IV. Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania UŁ 

 

„Członkiem rady wydziału nie może być osoba będąca organem jednoosobowym innej 

uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej lub członkiem organu osoby 

prawnej będącej założycielem innej uczelni niepublicznej” (Statut UŁ, § 72, ust. 2). 

 

Terminy oraz tryb zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Rady 

Wydziału Zarządzania UŁ 

 

Mając na uwadze przepisy Statutu UŁ (§ 142a; § 129 ust. 2) Wydziałowa Komisja 

Wyborcza WZ UŁ postanawia, że zgłoszenie kandydata wymaga dostarczenia (w terminach i 

trybie określonych niżej): 

 zgłoszenia kandydata przez osobę do tego uprawnioną, 

 oświadczenia kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie. 

Powyższe wymogi dotyczą wszystkich wymienionych niżej grup społeczności 

akademickiej. 

Formularze: zgłoszenia i oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie – 

znajdują się do pobrania na stronie: 

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/WyboryWydzialowe/tabid/341/Default.aspx  

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich wchodzących w skład Wydziału – niebędących 

profesorami lub profesorami uczelni i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 

– do RWZ UŁ (23 mandaty). 

oraz 

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do RWZ UŁ 

(4 mandaty).  

Termin zgłaszania kandydatów: do 16 czerwca 2020 r. (wtorek), do godz. 13:00.   

Tryb zgłaszania: zgłoszenia kandydata oraz wyrażenie zgody na kandydowanie 

dokonują odpowiednio: osoba zgłaszająca oraz kandydat, przesyłając, drogą elektroniczną, 

wypełnione formularze, ze swoich służbowych, imiennych adresów e-mail w domenie 

@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).  

 

Przedstawiciele doktorantów Wydziału do Rady Wydziału Zarządzania UŁ (4 mandaty).  

Termin zgłaszania kandydatów: do 30 czerwca 2020 r. (wtorek), do godz. 10:00.  

Tryb zgłaszania: zgłoszenia kandydata oraz wyrażenie zgody na kandydowanie 

dokonują odpowiednio: osoba zgłaszająca oraz kandydat, przesyłając, drogą elektroniczną, 

wypełnione formularze, ze swoich uniwersyteckich, imiennych adresów e-mail w domenie 

dedykowanej studentom i doktorantom: @unilodz.eu lub z adresów w domenie @uni.lodz.pl 

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/WyboryWydzialowe/tabid/341/Default.aspx
mailto:dominik.drzazga@uni.lodz.pl
mailto:joanna.zurawska@uni.lodz.pl
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bądź w domenie wydziałowej, do Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ na 

adresy e-mail: przewodniczącej (katarzyna.kepa@uni.lodz.pl) oraz sekretarza 

(karina.skrabulska@unilodz.eu). 

 

Przedstawiciele studentów Wydziału do RWZ UŁ (17 mandatów).  

Termin zgłaszania kandydatów: do …będzie określony... czerwca 2020 r. (…będzie 

określony...), do godz. – będą określone.   

Tryb zgłaszania:  

1. Studenci, posiadający bierne prawo wyborcze, mogą zgłaszać swoje kandydatury tylko 

samodzielnie, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną 

na adres: ukwss@unilodz.eu. Zgłoszenie kandydatury musi być przesłane z adresu 

elektronicznej skrzynki pocztowej przypisanej do profilu studenta w USOSweb (tj. z 

uczelnianego, imiennego adresu e-mail w domenie dedykowanej studentom: 

@unilodz.eu). Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, 

numer albumu, Wydział i wskazanie organu, do którego student zgłasza swoją 

kandydaturę. 

2. Szczegółowe informacje dot. procedury zgłaszania kandydatur podano na stronie 

wyborczej uczelni: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-

2024-studenci-i-doktoranci  

 

Terminy i tryb głosowań w wyborach do Rady Wydziału Zarządzania UŁ 

 

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich wchodzących w skład Wydziału – 

niebędących profesorami lub profesorami uczelni i nieposiadających stopnia doktora 

habilitowanego – do RWZ UŁ 

Termin głosowania: 23 czerwca 2020 r. (wtorek), w godz. 12:00 – 16:00. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy Głosuj24.pl. 

 

Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do 

RWZ UŁ 

Termin głosowania: 23 czerwca 2020 r. (wtorek), w godz. 12:00 – 16:00. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy Głosuj24.pl. 

 

Wybory przedstawicieli doktorantów do RWZ UŁ 

Termin głosowania: 03 lipca 2020 r. (piątek), w godz. 13:30 – 17:30. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy USOS web (moduł: „wybory”). 

  

mailto:katarzyna.kepa@uni.lodz.pl
mailto:karina.skrabulska@unilodz.eu
mailto:ukwss@unilodz.eu
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wybory-wladz-ul-2020-2024-studenci-i-doktoranci
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Wybory przedstawicieli studentów do RWZ UŁ 

Termin głosowania: …będzie określony… czerwca 2020 r. (…będą określone…), w 

godz. – będą określone. 

Forma głosowania: za pomocą środków elektronicznych umożliwiających 

komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem platformy USOS web (moduł: „wybory”). 

 

***** 

 

UWAGA:  

 

Zgłoszenia kandydatów składne po terminie oznaczonym przez Wydziałową Komisję 

Wyborczą lub w sposób inny niż określony przez WKW – nie będą przyjmowane 

(podstawa prawna: Statut UŁ, § 119 pkt. 1, 3, 5, 7; § 142a, pkt. 2). 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza zastrzega możliwość korygowania wskazanych 

terminów. Skorygowany kalendarz wyborczy będzie umieszczony na stronie 

internetowej WZ UŁ „Wybory Wydziałowe” oraz przesyłany społeczności akademickiej 

za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wydziałowego Intranetu.  


