
           

Wydziałowa Komisja Wyborcza nr 9      Gdańsk, dnia 4.10. 2021 r. 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 

Politechnika Gdańska 

KOMUNIKAT nr 1/2021 

W sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału w grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli 

akademickich 

W związku z wygaśnięciem mandatu dr inż. Marzeny Grzesiak w grupie pozostałych nauczycieli akademickich 

informujemy o harmonogramie wyborów na wakujący mandat w niniejszej grupie. 

 

I. Harmonogram wyborów uzupełniających w grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

(1 mandat). 

Data godzina miejsce Czynność 

8 października 2021 r. 
Godz. 10:00 – 11:00 
 

Online Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 
w grupie pozostałych nauczycieli 
akademickich 

8 Października 2021 r. 
Godz. 13:00 

Online/strona internetowa Ogłoszenie wstępnej listy 
kandydatów w grupie pozostałych 
nauczycieli akademickich 

11 października 2021 r. 
Do godz. 16:00 

 Przyjmowanie potwierdzeń zgody na 
kandydowanie 

11 października 2021 r. 
Godz. 18:00 

Online/strona internetowa Ogłoszenie ostatecznej listy 
kandydatów w wyborach 
uzupełniających w grupie 
pozostałych nauczycieli 
akademickich 

12 października 2021 r. 
Godz. 9:00 – 10:00 

Online  Wybory uzupełniające do Rady 
Wydziału w grupie pozostałych 
nauczycieli akademickich 

12 października 2021 r. 
Godz. 11:00 – 11:30 

Online/strona internetowa Ogłoszenie wyników  

12 października 2021 r. 
Godz. 12:00 – 13:00 

online Wybory uzupełniające I tura do Rady 
Wydziału w grupie pozostałych 
nauczycieli akademickich 

12 października 2021 r. 
Godz. 14:00 – 14:30 

Online/strona internetowa Ogłoszenie wyników I tura 

12 października 2021 r. 
Godz. 15:00 – 16:00 

online Wybory uzupełniające II tura do 
Rady Wydziału w grupie pozostałych 
nauczycieli akademickich 

12 października 2021 r. 
Godz. 17:00 – 17:30 

Online/strona internetowa Ogłoszenie wyników II tura 

12 października 2021 r. 
Godz. 18:00 – 19:00 

online Wybory uzupełniające III tura do 
Rady Wydziału w grupie pozostałych 
nauczycieli akademickich 

12 października 2021 r. 
Godz. 20:00 – 20:30 

Online/strona internetowa Ogłoszenie wyników III tura 

 



 

II. Wszystkie czynności wyborcze zrealizowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów 

informatycznych PG. Kolejne tury głosowania (I – III) będą organizowane w przypadku braku 

rozstrzygnięcia wyników wyborów w poprzedniej turze. Informacja o konieczności (lub braku 

konieczności) przeprowadzenia kolejnej tury głosowania zostanie opublikowana w komunikacie o 

wynikach poprzedniej tury głosowania. O potrzebie złożenia oświadczenia o zgodzie na kandydowanie 

do Rady Wydziału zainteresowani zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową przez Sekretarza 

WKW WZiE. Podpisane zgody należy odesłać na adres mailowy Sekretarza WKW WZiE w terminie 

przewidzianym w harmonogramie. Dodatkowo, do dnia rozpoczęcia kadencji, należy dostarczyć zgody w 

wersji tradycyjnej (papierowej). Komunikaty WKW będą przekazywane drogę mailową oraz ogłaszane na 

witrynie internetowej Wydziału Zarządzania i Ekonomii w zakładce Wybory 

 

 

 

Dr hab. inż. Aleksander Orłowski, profesor PG 

Przewodniczący WKW9 


