
 

 

KOMUNIKAT NR 2 

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH PW 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

 

dot. „wyników wyborów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A)”, 

„wyników wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w 

grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A)”, 

„wyników wyborów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich 

niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B)”, 

„wyników wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w 

grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni 

(B)”, 

„wyników wyborów do Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w grupie 

nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni 

i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego (Bw)”, 

„wyników wyborów do Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego Wydziału Elektroniki i 

Technik Informacyjnych PW w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku 

profesora lub profesora uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego (Bw)”, 

„wyników wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i 

Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi (C)”, 

„wyników wyborów do Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w grupie 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C)”, 

„wyników wyborów do Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego Wydziału Elektroniki i 

Technik Informacyjnych PW w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C)”, 

 

 Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia zakresu oraz szczegółowego sposobu przeprowadzenia wyborów Rektora, wyborów do 

Senatu i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, a także wyborów do rad wydziałów i wydziałowych 

kolegiów wnioskująco-opiniujących na kadencję 2020-2024  WKW WEiTI informuje o wynikach wyborów: 

 

Lista W2 - do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A): 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 73 
2. Liczba oddanych głosów: 60 
3. Liczba ważnych głosów: 60 
4. Wynik głosowania:  

- prof. dr hab. inż. Michał Malinowski – 44 

- prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz - 35 

- dr hab. inż., prof. uczelni Witold Pleskacz – 27 

- dr hab. inż., prof. uczelni. Artur Tomaszewski – 12 

-  dr hab. inż., prof. uczelni Krzysztof Szczypiorski – 28 

- dr hab. inż., prof. uczelni Jarosław Arabas - 34 

- prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki - 41 

- dr hab. inż., prof. uczelni Adam Abramowicz - 35 

- dr hab. inż., prof. uczelni Wojciech Wojtasiak - 27 

- prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita - 18 

- dr hab. inż., prof. uczelni Ryszard Piramidowicz - 26 

- dr hab. inż., prof. uczelni Piotr Bogorodzki – 21 

5.  Wynik wyborów:  

- prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, 

- prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki, 

- prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, 

- dr hab. inż., prof. uczelni Adam Abramowicz, 



 

 

- dr hab. inż., prof. uczelni Jarosław Arabas, 

- dr hab. inż., prof. uczelni Krzysztof Szczypiorski 

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów oraz informuje 

o konieczności przeprowadzenia II tury wyborów, z udziałem kandydatów:   

dr hab. inż., prof. uczelni Wojciech Wojtasiak 

dr hab. inż., prof. uczelni Witold Pleskacz 

 

Lista W4 - do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A): 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 73 
2. Liczba oddanych głosów: 60 
3. Liczba ważnych głosów: 60 
4. Wynik głosowania:  

- prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita – 22 

- prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska – Szynkiewicz - 39 

- prof. dr hab. inż. Michał Malinowski - 43 

- dr hab. inż., prof. uczelni Artur Tomaszewski - 13 

- dr hab. inż., prof. uczelni Krzysztof Szczypiorski - 30 

- dr hab. inż., prof. uczelni Jarosław Arabas – 36 

- prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki - 40 

- dr hab. inż., prof. uczelni Adam Abramowicz - 39 

- dr hab. inż., prof. uczelni Wojciech Wojtasiak - 30 

- dr hab. inż., prof. uczelni Ryszard Piramidowicz - 28 

- dr hab. inż., prof. uczelni Waldemar Smolik - 25 

5.  Wynik wyborów:  

- prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, 

- prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki, 

- prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska – Szynkiewicz, 

- dr hab. inż., prof. uczelni Adam Abramowicz, 

- dr hab. inż., prof. uczelni Jarosław Arabas, 

- dr hab. inż., prof. uczelni Wojciech Wojtasiak, 

- dr hab. inż., prof. uczelni Krzysztof Szczypiorski 

 

 

Lista W3 - do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich 

niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B): 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 266 
2. Liczba oddanych głosów: 132 
3. Liczba ważnych głosów: 132 
4. Wynik głosowania:  

- dr inż. Tomasz Borejko - 17 

- dr hab. inż. Andrzej Bęben - 7 

- dr inż. Dariusz Turlej - 9 

- dr hab. inż. Piotr Wieczorek – 18 

- dr inż. Zbigniew Wawrzyniak - 3 

- dr inż. Konrad Markowski - 3 

- mgr inż. Rajmund Kożuszek - 28 

- dr inż. Daniel Paczesny - 8 

- dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz – 11 

- dr inż. Jacek Cichocki - 28 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów oraz informuje 

o konieczności przeprowadzenia II tury wyborów, z udziałem kandydatów:   



 

 

dr inż. Jacek Cichocki 

mgr inż. Rajmund Kożuszek 

 

Lista W5 - do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie 

nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B): 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 266 
2. Liczba oddanych głosów: 128 
3. Liczba ważnych głosów: 128 
4. Wynik głosowania:  

- dr hab. inż. Andrzej Bęben – 32 

- dr hab. inż. Tomasz Osuch – 34 

- dr inż. Zbigniew Wawrzyniak – 36 

- mgr inż. Rajmund Kożuszek - 59 

- dr inż. Daniel Paczesny - 30 

- dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz - 29 

- dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla - 37 

- dr hab. inż. Krzysztof Czuba – 48 

- mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter - 41 

- dr inż. Piotr Pałka – 40 

-  dr inż. Paweł Tomaszewicz - 35 

5.  Wynik wyborów:  

- mgr inż. Rajmund Kożuszek, 

- dr hab. inż. Krzysztof Czuba, 

- mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter, 

- dr inż. Piotr Pałka, 

- dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, 

- dr inż. Zbigniew Wawrzyniak, 

- dr inż. Paweł Tomaszewicz 

 

Lista W7 - do Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w grupie nauczycieli 

akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni i nieposiadających 

stopnia naukowego doktora habilitowanego (Bw): 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 239 
2. Liczba oddanych głosów: 114 
3. Liczba ważnych głosów: 114 
4. Wynik głosowania:  

- dr inż. Krzysztof Madziar – 43 

- dr inż. Robert Kurjata - 34 

- dr inż. Dariusz Turlej – 40 

- dr inż. Przemysław Korpas – 28 

- dr inż. Andrzej Rychter - 20 

- dr inż. Zbigniew Wawrzyniak - 28 

- dr inż. Michał Marzęcki – 16 

- dr inż. Konrad Markowski – 25 

- dr inż. Daniel Paczesny – 23 

- mgr inż. Krzysztof Anders – 32 

- dr inż. Zbigniew Jaworski – 25 

- dr inż. Krzysztof Kurek – 23 

- mgr inż. Maciej Radtke – 30 

- dr inż. Andrzej Buchowicz – 24 

- mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter – 36 

- dr inż. Piotr Pałka – 31 

- dr inż. Izabela Żółtowska – 23 

- mgr inż. Maciej Grzegrzółka – 17 

- dr inż. Jacek Kryszyn – 19 



 

 

- dr inż. Piotr Bobiński – 22 

- dr inż. Mariusz Kaleta – 23 

- mgr inż. Rajmund Kożuszek – 51 

- dr inż. Paweł Tomaszewicz – 29 

- dr inż. Robert Łukaszewski – 21 

 

5.  Wynik wyborów:  

- mgr inż. Rajmund Kożuszek, 

- dr inż. Krzysztof Madziar, 

- dr inż. Dariusz Turlej, 

- mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter, 

- dr inż. Robert Kurjata, 

- mgr inż. Krzysztof Anders, 

- dr inż. Piotr Pałka, 

- mgr inż. Maciej Radtke, 

- dr inż. Paweł Tomaszewicz, 

- dr inż. Zbigniew Wawrzyniak, 

- dr inż. Przemysław Korpas, 

- dr inż. Konrad Markowski, 

- dr inż. Zbigniew Jaworski, 

- dr inż. Andrzej Buchowicz 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów oraz informuje 

o konieczności przeprowadzenia II tury wyborów, w celu obsadzenia 2 mandatów, z udziałem kandydatów:   

dr inż. Izabela Żółtowska 

dr inż. Daniel Paczesny 

dr inż. Krzysztof Kurek 

dr inż. Mariusz Kaleta 

 

Lista W9 - do Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych PW w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora 

lub profesora uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego (Bw): 

 
1. Liczba uprawnionych do głosowania: 239 
2. Liczba oddanych głosów: 115 
3. Liczba ważnych głosów: 115 
4. Wynik głosowania:  

- dr inż. Krzysztof Madziar - 44 

- dr inż. Tomasz Borejko - 33 

- dr inż. Dariusz Turlej – 45 

- dr inż. Sławomir Szostak - 40 

- dr inż. Zbigniew Wawrzyniak – 34 

- dr inż. Michał Marzęcki - 18 

- dr inż. Konrad Markowski – 25 

- mgr inż. Rajmund Kożuszek – 46 

- dr inż. Daniel Paczesny – 27 

- mgr inż. Krzysztof Anders – 30 

- dr inż. Grzegorz Domański – 32 

- dr inż. Zbigniew Jaworski – 27 

- dr inż. Jacek Cichocki – 43 

- mgr inż. Maciej Radtke – 31 

- dr inż. Andrzej Buchowicz – 31 

- dr inż. Piotr Pałka – 30 

- dr inż. Piotr Bobiński – 26 

- dr inż. Piotr Firek – 44 

- dr inż. Krzysztof Gołofit – 31 

- dr inż. Robert Łukaszewski - 27 



 

 

5.  Wynik wyborów:  

- mgr inż. Rajmund Kożuszek, 

- dr inż. Dariusz Turlej, 

- dr inż. Krzysztof Madziar, 

- dr inż. Piotr Firek, 

- dr inż. Jacek Cichocki, 

- dr inż. Sławomir Szostak, 

- dr inż. Zbigniew Wawrzyniak, 

- dr inż. Tomasz Borejko, 

- dr inż. Grzegorz Domański, 

- mgr inż. Maciej Radtke, 

- dr inż. Krzysztof Gołofit, 

- dr inż. Andrzej Buchowicz, 

- dr inż. Piotr Pałka, 

- mgr inż. Krzysztof Anders 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów oraz informuje 

o konieczności przeprowadzenia II tury wyborów, w celu obsadzenia 2 mandatów, z udziałem kandydatów:   

dr inż. Robert Łukaszewski, 

dr inż. Daniel Paczesny 

dr inż. Zbigniew Jaworski 

 

Lista W6 - do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i Kolegium 

Elektorów do wyboru Rektora w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C): 

 
1. Liczba uprawnionych do głosowania: 188 
2. Liczba oddanych głosów: 102 
3. Liczba ważnych głosów: 102 
4. Wynik głosowania:  

- mgr Joanna Zatorska – 18 

- Barbara Kozielewska – 22 

- Patrycja Hojczyk – 18 

- mgr inż. Agnieszka Żbikowska – 8 

- lic. Marta Rudnicka – 65 

- mgr Grzegorz Mańko – 43 

- mgr Kamil Rudnicki – 44 

- lic. Alicja Trojanowska – 18 

- mgr inż.. Rafał Bajorek - 10  

- Małgorzata Kowalska – 11 

- Anna Smenda – 8 

- mgr. inż. Stanisław Jeszka – 9 

- mgr Zuzanna Mazek - 5 

5.  Wynik wyborów:  

- lic. Marta Rudnicka, 

- mgr Kamil Rudnicki, 

- mgr Grzegorz Mańko 

 

Lista W8 - do Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w grupie pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi (C): 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 188 
2. Liczba oddanych głosów: 104 
3. Liczba ważnych głosów: 104 
4. Wynik głosowania:  

- mgr Joanna Zatorska – 28 

- Patrycja Hojczyk - 38 

- mgr inż. Agnieszka Żbikowska – 10 



 

 

- lic. Marta Rudnicka – 77 

- mgr Łukasz Jarząbek – 9 

- mgr Kamil Rudnicki – 56 

- lic. Alicja Trojanowska – 28 

- mgr Grzegorz Mańko – 54 

- Małgorzata Kowalska – 16 

- mgr Dorota Pych – 33 

- Anna Smenda – 13 

- mgr Zuzanna Mazek – 13 

- Dagmara Rerak – 17 

- mgr inż. Stanisław Jeszka - 15 

5.  Wynik wyborów:  

- lic. Marta Rudnicka, 

- mgr Kamil Rudnicki, 

- mgr Grzegorz Mańko, 

- Patrycja Hojczyk, 

- mgr Dorota Pych, 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów oraz informuje 

o konieczności przeprowadzenia II tury wyborów, z udziałem kandydatów:   

mgr Joanna Zatorska 

lic. Alicja Trojanowska 

 

Lista W10 - do Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-Opiniującego Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych PW w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C): 

 

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 188 
2. Liczba oddanych głosów: 102 
3. Liczba ważnych głosów: 102 
4. Wynik głosowania:  

- mgr Joanna Zatorska - 26 

- Barbara Kozielewska - 38 

- mgr inż. Agnieszka Żbikowska - 7 

- lic. Marta Rudnicka – 77 

- mgr Łukasz Jarząbek – 10 

- mgr Grzegorz Mańko – 53 

- mgr Kamil Rudnicki – 58 

- lic. Alicja Trojanowska – 32 

- Patrycja Hojczyk – 37 

- mgr Dorota Pych – 31 

- mgr Zuzanna Mazek – 11 

- Dagmara Rerak – 15 

- mgr inż. Stanisław Jeszka – 14 

5.  Wynik wyborów:  

- lic. Marta Rudnicka, 

- mgr Kamil Rudnicki, 

- mgr Grzegorz Mańko, 

- Barbara Kozielewska 

- Patrycja Hojczyk, 

- lic. Alicja Trojanowska 



 

 

 


