KOMUNIKAT NR 1
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PWSZ W KALISZU
Uczelniana Komisja Wyborcza, powołana przez Rektora Zarządzeniem nr 0300.66.V.2017
z dnia 13 września 2017 r., działająca na podstawie Statutu uchwalonego przez Senat w dniu
16 lutego 2017 r. – Uchwała Senatu nr 0012.34.V.2017 z późniejszymi zmianami, ogłasza co
następuje:
1. Ukonstytuowanie się komisji nastąpiło w dniu 20 października 2017 roku w składzie:
- Przewodniczący:
prof. dr hab. Mirosław Krzysko,
- Z-ca Przewodniczącego
dr Elżbieta Steczek – Czerniawska,
- Sekretarz
mgr Izabela Krzywda,
- członek komisji
dr Kamila Gawłowicz,
- członek komisji
dr Michał Pośpiech,
- członek komisji
dr Jadwiga Raubo,
- członek komisji
dr Magdalena Kowalczyk,
- członek komisji
mgr Magdalena Górczyńska,
- członek komisji
studentka Katarzyna Dycha,
- członek komisji
student Adam Bączyk.
2. Komisja postanowiła działać według „Regulaminu Wyborczego PWSZ w Kaliszu, Wybory 2016”
przyjętego na posiedzeniu Komisji w dniu 5 kwietnia 2016 roku.
3. Komisja przyjęła następujący „Terminarz czynności wyborczych” dotyczący przeprowadzenia
wyborów uzupełniających jednego przedstawiciela do Senatu grupy pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.
a) ustalenie przez DAKiO listy pracowników PWSZ w Kaliszu, niebędących nauczycielami
akademickimi posiadającymi czynne prawo wyborcze do 25 października 2017 roku;
b) zgłaszanie kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi w dniach 26 i 27 października 2017 roku w godz. od 730 do 1530. Zgłaszanie
kandydatów przez osoby posiadające czynne prawo wyborcze na odpowiednich drukach
(załącznik nr 1 do Komunikatu), winno nastąpić do rąk sekretarza Komisji;
c) w dniu 30 października 2017 roku ogłoszona zostanie lista kandydatów do Senatu;
d) zebranie ogólne pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, poświęcone
wyborom uzupełniającym jednego przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi do Senatu odbędzie się 6 listopada 2017 roku o godz. 1200 w Auli im.
Czesława Glinkowskiego (I piętro gmach główny PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4).
4. Informacji dotyczących wyborów udziela Sekretarz Komisji mgr Izabela Krzywda, codziennie
w godzinach od 730 do 1530 pokój 46, telefonicznie pod numerem telefonu 0-62 76 79 513 lub
email-owo i.krzywda@pwsz.kalisz.pl.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

/-/ prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

