
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 51 

  

 

 

UCHWAŁA Nr 6 

 

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU 

 

z dnia 18 lutego 2020 r. 

 

w sprawie wyborów elektorów do kolegium elektorów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024 

 

Na podstawie § 24 ust. 2 Regulaminu wyborczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu stanowiącego załącznik do Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) 

 

u c h w a l a   się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Komisja Wyborcza Uniwersytetu stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów do 

kolegium elektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024. 

 

§ 2 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Chemii uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Iwona Łakomska, 

b) prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, 

c) dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK, 

d) dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK, 

e) dr hab. Jolanta Kowalonek, prof. UMK, 

f) dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK, 

g) dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK,  

h) dr hab. Magdalena Barwiołek; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Magdalena Gierszewska, 

b) dr Anna Kozakiewicz; 

3) spośród studentów: 

a) Natalia Dulko. 
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§ 3 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Farmaceutycznym uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Adam Buciński, 

b) prof. dr hab. Stefan Kruszewski, 

c) prof. dr hab. Michał Marszałł, 

d) prof. dr hab. Ewa Żekanowska, 

e) dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK, 

f) dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Dorota Gawenda-Kempczyńska, 

b) mgr Anna Badura, 

c) mgr Maciej Karolak, 

d) mgr Jerzy Pyskir; 

3) spośród studentów: 

a) Keli Jabłońska, 

b) Wiktoria Wilk. 
 

§ 4 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Ewa Głowacka, 

b) prof. dr hab. Jacek Gzella, 

c) prof. dr hab. Marek Jeziński, 

d) prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak, 

e) prof. dr hab. Beata Przyborowska, 

f) prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, 

g) dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK, 

h) dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK, 

i) dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK, 

j) dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK, 

k) dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK, 

l) dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK, 

m) dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, 

n) dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Beata Bielska, 

b) dr Anna Kola, 

c) dr Adrian Wójcik; 

3) spośród studentów: 

a) Aleksandra Bielińska, 

b) Łukasz Maciejak, 

c) Dominika Obermueller, 
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d) Paulina Politowska, 

e) Aleksandra Zynda. 

 

§ 5 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uzyskali 

następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Dariusz Chruściński, 

b) prof. dr hab. Krzysztof Goździewski, 

c) prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, 

d) prof. dr hab. Michał Hanasz, 

e) prof. dr hab. Wiesław Nowak, 

f) prof. dr hab. Boudewijn Roukema, 

g) dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK, 

h) dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK, 

i) dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK, 

j) dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska, prof. UMK, 

k) dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr inż. Marcin Paprocki, 

b) dr Agata Karska, 

c) dr Szymon Śmiga; 

3) spośród studentów: 

a) Michał Jabłoński. 
 

§ 6 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Humanistycznym uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Adam Dobaczewski, 

b) prof. dr hab. Przemysław Nehring, 

c) dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK, 

d) dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, 

e) dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, 

f) dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK, 

g) dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK, 

h) dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK, 

i) dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK, 

j) dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK, 

k) dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK, 

l) dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, 

m) dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska, 
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b) dr Adam Kola, 

c) dr Katarzyna Norkowska, 

d) dr Rafał Toczko; 

3) spośród studentów: 

a) Ewa Konopa, 

b) Paula Olszanowska, 

c) Magdalena Tadzik, 

d) Maria Woźniak. 
 

§ 7 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Lekarskim uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Rafał Czajkowski, 

b) prof. dr hab. Tomasz Drewa,  

c) prof. dr hab. Tomasz Grzybowski,  

d) prof. dr hab. Roman Junik, 

e) prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny, 

f) dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK, 

g) dr hab. Anita Olczak, prof. UMK, 

h) dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK, 

i) dr hab. Paweł Stróżecki, prof. UMK, 

j) dr hab. Wojciech Szczęsny, prof. UMK, 

k) dr hab. Jacek Szeliga, prof. UMK, 

l) dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Maciej Gagat, 

b) dr Bartosz Malinowski, 

c) dr Joanna Sikora, 

d) dr Jacek Szopiński, 

e) mgr Paulina Antosik, 

f) mgr Mateusz Badura, 

g) mgr Anna Radziszewska; 

3) spośród studentów: 

a) Paweł Cybulski, 

b) Bogumiła Kochanek, 

c) Michalina Kolan, 

d) Eliza Niewiadomska. 

 

§ 8 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Matematyki i Informatyki uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Krzysztof Frączek, 

b) prof. dr hab. Stanisław Kasjan, 

c) prof. dr hab. Leszek Słomiński, 
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d) dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK, 

e) dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska, 

b) dr Błażej Zyglarski; 

3) spośród studentów: 

a) Małgorzata Kulesza, 

b) Michał Lewandowski. 
 

§ 9 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych uzyskali następujący 

kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Urszula Pasławska, 

b) dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK, 

c) dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK, 

d) dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK, 

e) dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK, 

f) dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK, 

g) dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK, 

h) dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, 

i) dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK, 

j) dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Przemysław Grodzicki, 

b) dr Anna Hetmann, 

c) dr Maciej Zdun; 

3) spośród studentów: 

a) Michalina Chabowska, 

b) Hubert Długołęcki. 
 

§ 10 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uzyskali następujący 

kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Leszek Dziawgo, 

b) prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, 

c) prof. dr hab. Magdalena Osińska, 

d) dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, 

e) dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK, 

f) dr hab. Michał Polasik, prof. UMK, 

g) dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK; 
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2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Michał Buszko, 

b) dr Dorota Krupa, 

c) dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz; 

3) spośród studentów: 

a) Maciej Czarnecki, 

b) Wiktoria Gumińska, 

c) Patrycja Konarska, 

d) Aleksandra Kowalska, 

e) Bartłomiej Senderski, 

f) Aleksandra Worbs. 
 

§ 11 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Nauk Historycznych uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, 

b) prof. dr hab. Wojciech Chudziak, 

c) prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, 

d) prof. dr hab. Szymon Olszaniec, 

e) prof. dr hab. Wiesław Sieradzan, 

f) dr hab. Robert Degen, prof. UMK, 

g) dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK, 

h) dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK, 

i) dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK, 

j) dr hab. Agnieszka Wieczorek, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Jacek Rakoczy; 

3) spośród studentów: 

a) Adrian Baza. 

 

§ 12 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie uzyskali następujący 

kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK, 

b) dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK, 

c) dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, 

d) dr hab. Maciej Siwicki, prof. UMK, 

e) dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Rafał Willa; 
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3) spośród studentów: 

a) Karolina Dąbrowska, 

b) Przemysław Turek. 

 

§ 13 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Nauk o Zdrowiu uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Alina Borkowska, 

b) prof. dr hab. Andrzej Kurylak, 

c) dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK, 

d) dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK, 

e) dr hab. Robert Ślusarz, prof. UMK,  

f) dr hab. Anna Andruszkiewicz; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Mariola Banaszkiewicz, 

b) dr Katarzyna Betke, 

c) dr Mirosława Felsmann, 

d) dr Mariusz Kozakiewicz, 

e) dr Agnieszka Radzimińska, 

f) dr Agnieszka Strączyńska, 

g) dr Katarzyna Strojek; 

3) spośród studentów: 

a) Karolina Michalska, 

b) Mateusz Modrzejewski, 

c) Jan Pachnik, 

d) Beniamin Szmelcer, 

e) Mariusz Wąsicki. 

 

§ 14 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej uzyskali 

następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK, 

b) dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, 

c) dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK, 

d) dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, 

e) dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Barbara Szyda; 

3) spośród studentów: 

a) Rafał Wiśniewski. 
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§ 15 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Prawa i Administracji uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Andrzej Sokala, 

b) prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, 

c) dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK, 

d) dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, 

e) dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, 

f) dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK, 

g) dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Piotr Chrzczonowicz, 

b) dr Karolina Rokicka-Murszewska; 

3) spośród studentów: 

a) Mateusz Cisewski, 

b) Mikołaj Dulkowski, 

c) Filip Krokos, 

d) Oliwia Lewandowska, 

e) Julia Przeradzka, 

f) Mateusz Rybka. 
 

§ 16 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Sztuk Pięknych uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) prof. dr hab. Elżbieta Basiul, 

b) prof. dr hab. Piotr Klugowski, 

c) prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, 

d) prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, 

e) dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK, 

f) dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, 

g) dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK, 

h) dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis, prof. UMK, 

i) dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK, 

j) dr hab. Anna Wysocka, prof. UMK, 

k) dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) dr Ewa Bińczyk, 

b) dr Tomasz Wlaźlak, 

c) mgr Ivona Jablonskaja; 

3) spośród studentów: 

a) Szymon Jankowski, 

b) Paulina Komorowska. 
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§ 17 

 

Mandaty elektorów na Wydziale Teologicznym uzyskali następujący kandydaci: 

1) spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy: 

a) ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK, 

b) ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK, 

c) ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK, 

d) ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK; 

2) spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy: 

a) ks. dr Piotr Ochotny; 

3) spośród studentów: 

a) Kinga Szcześniewska. 

 

§ 18 

 

Mandat elektora spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Interdyscyplinarnym 

Centrum Nowoczesnych Technologii uzyskał następujący kandydat:  

1) dr hab. Michał Szumski, prof. UMK. 

 

§ 19 

 

Mandaty elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

pozawydziałowych w Toruniu i w Bydgoszczy uzyskali następujący kandydaci: 

1) dr Anna Olkiewicz-Mantilla, 

2) mgr Anna Hućko, 

3) mgr Julita Markowska. 

 

§ 20 

 

Mandaty elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich uzyskali następujący 

kandydaci: 

1) mgr inż. Jakub Szczepkowski, 

2) mgr Wojciech Kiełbasiński, 

3) mgr Eliza Oleksy, 

4) mgr Paweł Rzymyszkiewicz, 

5) lek. Szymon Suwała. 
 

§ 21 

 

Mandaty elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

zatrudnionych w Toruniu i w Bydgoszczy uzyskali następujący kandydaci: 

1) dr inż. Kamila Stec, 

2) mgr inż. Lidia Król-Durmowicz, 

3) mgr Katarzyna Bartoszewska, 

4) mgr Elżbieta Brukarzewicz, 

5) mgr Danuta Burnicka, 

6) mgr Barbara Drygalska, 

7) mgr Katarzyna Kiljan, 
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8) mgr Hanna Koczorowska-Biernacka, 

9) mgr Anna Krawczyk, 

10) mgr Edyta Masternak, 

11) mgr Agnieszka Mróz, 

12) mgr Tomasz Piontek, 

13) mgr Sławomir Spychała, 

14) mgr Iwona Willma, 

15) mgr Magdalena Zakrzewska. 

 

§ 22 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Przewodniczący 

   Komisji Wyborczej Uniwersytetu 

 

 

 

      prof. dr hab. Bartosz Rakoczy                          


