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Uchwała nr 4 

Wydziałowej Komisji Wyborczej 
z dnia 29 maja 2020 r. 

 
w sprawie ustalenia wydziałowego terminarza wyborczego, zgodnego z terminarzem 

wyborów na kadencję 2020-2024 
 

§ 1 
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 
Warszawskiej na kadencję 2020-2024 ustala wydziałowy terminarz wyborczy zgodnie 
z załącznikiem uchwały. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Sekretarz 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 

 
Dr inż. Hubert Sar 

Przewodniczący 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 

 
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek 
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Załącznik do uchwały nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2020 r. 

 

Terminarz wyborów 
na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 

na kadencję 2020-2024 

 

L.p. Etapy wyborów Termin Miejsce 
sposób 

1 Ogłoszenie terminarza wyborów na Wydziale. 29.05.2020 r. Internet 

2 Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy A (nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora 
i profesora uczelni) wybieranych do Senatu w wyborach 
bezpośrednich na wydziałach) – 1 mandat. 

Do 
2.06.2020 r. 

 

E-mail 

3 Przeprowadzenie głosowań na przedstawicieli z grupy A 
(nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora i profesora uczelni) wybieranych do Senatu 
w wyborach bezpośrednich na wydziałach – 1 mandat. 
1. tura głosowań. 

3.06.2020 r. 
 

Portal 
pracowniczy 

4 Przeprowadzenie głosowań na przedstawicieli z grupy A 
(nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora i profesora uczelni) wybieranych do Senatu 
w wyborach bezpośrednich na wydziałach) – 1 mandat. 
2. tura głosowań w przypadku braku rozstrzygnięcia w 1. turze. 

4.06.2020 r. 
 

Portal 
pracowniczy 

5 1) Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy A do: 
‒ Kolegium Elektorów do wyboru Rektora – 3 mandaty; 
‒ pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 

przedstawicieli z tej grupy do Senatu – 3 mandaty. 
2) Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy B 

(nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych 
stanowiskach niż na stanowiskach profesora i profesora 
uczelni) do: 
‒ Kolegium Elektorów do wyboru Rektora – 1 mandat; 
‒ pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 

przedstawicieli do Senatu – 3 mandaty. 
3) Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy Bw (innych 

nauczycieli akademickich niż zatrudnionych na stanowiskach 
profesora i profesora uczelni oraz posiadających stopień 
naukowy doktora habilitowanego) do: 
‒ rad wydziałów – 7 mandatów; 
‒ wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących – 7 

mandatów. 
 
 

Do 
5.06.2020 r. 

 

E-mail 
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4) Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy C 
(pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) do: 
‒ pośredniego kolegium elektorów do wyboru 5 

przedstawicieli tej grupy w Senacie i 10 przedstawicieli 
w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora – 1 mandat; 

‒ rad wydziałów – 4 mandaty; 
‒ wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących – 4 

mandaty. 

6 Przeprowadzenie głosowań w wyborach, o których mowa w pkt 
5, we wszystkich okręgach wyborczych w grupach: A, B, Bw i C. 
1. tura głosowań. 

8.06.2020 r. 
 

Portal 
pracowniczy 

7 Przeprowadzenie głosowań w wyborach, o których mowa w pkt 
5, we wszystkich okręgach wyborczych w grupach: A, B, Bw i C. 
2. tura głosowań w przypadku braku rozstrzygnięcia w 1. turze. 

9.06.2020 r. 
 

Portal 
pracowniczy 

 


