PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Gdańsk, dn. 2 X 2020 r.

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

SZANOWNE PANIE I PANOWIE DZIEKANI ORAZ DYREKTORZY I KIEROWNICY
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UG,

zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dołożenie wszelkich starań, by informacja
o wyborach Członków Kolegium Elektorów (w tym o terminie zgłaszania kandydatów oraz o terminie samych wyborów, przesłana w dniu 1 X 2020 r. do jednostek organizacyjnych UG
przez Biuro Organizacji i Legislacji UG) została przekazana w trybie indywidualnych maili
do pracowników podległych Państwu jednostek (lub chociaż do Sekretariatów Instytutów, Katedr, Zakładów i pracowni – z prośbą o przekazanie dalej).
Rygory związane z pandemią powodują zakłócenie normalnego obiegu informacji w Uniwersytecie Gdańskim. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy UG nie mogą poznać treści
ogłoszeń wyborczych z plakatów wywieszonych w budynkach UG. Szczególna sytuacja, w jakiej znalazł się nasz Uniwersytet, wymusza także krótkie terminy i bardzo napięty kalendarz
wyborczy, co również nie sprzyja „naturalnemu” rozpowszechnianiu się informacji.
Celowe jest zatem przekazywanie informacji w miarę możliwości w trybie indywidualnym
– po to, by dotarły one do wszystkich. Uczelniana Komisja Wyborcza, która przeprowadza wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, nie dysponuje bazą danych, która umożliwiłaby przekazanie informacji o wyborach osobom posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze
w trybie indywidualnym. Stąd moja prośba skierowana do Państwa.
Wybory członków Kolegium Elektorów są istotnym krokiem na drodze do przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której znalazł się Uniwersytet Gdański.
Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o dołożenie wszelkich starań, by informacje o wyborach dotarły do zainteresowanych – w miarę możliwości w trybie indywidualnym –
wewnętrznymi kanałami informacyjnymi w obrębie wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UG.
Aktualne informacje wyborcze znajdują się także na stronie internetowej poświęconej
wyborom:
https://ug.edu.pl/strona/50040/wybory_organow_uniwersytetu_gdanskiego
Głęboko licząc na to, że mój apel spotka się z Państwa zrozumieniem,
łączę wyrazy szacunku.
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