
 

 

Uchwała nr 4/2020 

Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu ponownego przeprowadzenia głosowania oraz podania listy kandydatów do: 

- Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowisku profesora lub profesora uczelni (A) – lista W2, 

- Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na 

stanowisku profesora lub profesora uczelni (B) – lista W3, 

- 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) – lista W7, 

- Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w grupie pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi (C) – lista W8, 

- 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) – lista W9  

 

 

 Na podstawie § 6 ust. 4 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 uchwala  co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyznacza się dzień 10 czerwca 2020 r., od godz. 00:00:01 do godz. 23:59:59 do przeprowadzenia 

głosowania uzupełniającego na listy W2, W3, W7, W8, W9, z powodu uzyskania przez kandydatów takiej 

samej liczby głosów co doprowadziło do nieobsadzenia wszystkich mandatów. 

 

§ 2 

 

Kandydaci do II tury wyborów na poszczególne listy to: 

- lista W2: 

dr hab. inż., prof. uczelni Wojciech Wojtasiak 

dr hab. inż., prof. uczelni Witold Pleskacz 

 

- lista W3:  

dr inż. Jacek Cichocki 

mgr inż. Rajmund Kożuszek 

 

- lista W7 (do obsadzenia 2 mandaty): 

dr inż. Izabela Żółtowska 

dr inż. Daniel Paczesny 

dr inż. Krzysztof Kurek 

dr inż. Mariusz Kaleta 

 

- lista W8: 

mgr Joanna Zatorska 

lic. Alicja Trojanowska 

 

- lista W9 (do obsadzenia 2 mandaty) : 

dr inż. Robert Łukaszewski, 

dr inż. Daniel Paczesny 

dr inż. Zbigniew Jaworski 

 



 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 


