
Toruń, dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

KOMUNIKAT  

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU 

 

W minionych dniach do Komisji Wyborczej Uniwersytetu wpłynął protest wyborczy z 

Wydziału Farmaceutycznego, z treści którego wynikało, że o możliwości zgłoszenia kandydata 

nie zostały poinformowane wszystkie osoby uprawnione do głosowania. W związku z tym, 

KWU odwołuje wybory uzupełniające do Senatu UMK na Wydziale Farmaceutycznym, które 

miały odbyć się za pomocą systemu elektronicznego w dniu 25.08.2020 w godz. 14.00-17.00. 

Wobec tego, Komisja prosi o ponowne zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela do Senatu 

do dnia 27 sierpnia br. (czwartek) do godz. 14.00. 

Pisemne zgłoszenia należy kierować na nazwisko Przewodniczącego KWU i przesłać do 

Sekretarza KWU – mgr Agnieszka Janik, Dział Organizacji, Rektorat p. 313; 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, jego zgodę na kandydowanie oraz 

informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; dokumenty mogą być w pierwszej 

kolejności przesłane jako skan na adres mailowy Sekretarza KWU, a następnie pocztą 

wewnętrzną, z zachowaniem ww terminu. 

 

 

 Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 80 ust. 1 Statutu UMK: 

 „1. Członkiem senatu 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 art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

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

treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami, 

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

 

 

KWU ustala nowy termin wyborów uzupełniających do Senatu UMK na dzień 31 sierpnia 

br. w godz. 8.00-11.00. Lista zgłoszonych kandydatów zostanie umieszczona na 

uniwersyteckiej stronie www w zakładce Wybory 2020. 

 

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy 

Przewodniczący KWU 
 


