
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Uchwała 
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 116/WAT/2020 z 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Wyborczych  
kadencji 2020-2024 

 
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 13, w związku z § 28 ust. 1 i ust. 4 Statutu WAT, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu WAT (t.j. obwieszczenie nr 2/WAT/2019 z dnia 
9 października 2019 r.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Wydziałowe Komisje Wyborcze na kadencję 2020-2024 
w składzie: 

Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania 
1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 

profesora lub profesora WAT: 
a) dr hab. Adam OSTANEK; 
b) dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
a) dr  Bartosz KOZICKI; 
b) dr  Katarzyna PAWLAK; 

3) przedstawiciel studentów: 
st. kpr. pchor. Patrycja WOJDA; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
mgr inż. Magda KAWIŃSKA; 

Wydział Cybernetyki 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora lub profesora WAT: 
a) dr inż. Jerzy STANIK; 
b) dr inż. Zbigniew SUSKI; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
c) dr inż. Artur ARCIUCH; 
d) dr inż. Wiesław BARCIKOWSKI; 

3) przedstawiciel studentów: 
Natalia BARTOS; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
mgr inż. Adam KUTYŁA; 

 



Wydział Elektroniki 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora lub profesora WAT: 
a) prof. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI; 
b) dr hab. inż. Zenon SZCZEPANIAK; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
c) dr inż. Marian WRAŻEŃ; 
d) mgr inż. Piotr SZAFRANIEC; 

3) przedstawiciel studentów: 
st. kpr. pchor. Dominika ZAWISZA; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
Jerzy STEC; 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora lub profesora WAT: 
a) dr inż. Wiesław MŁODOŻENIEC; 
b) dr inż. Ryszard SOŁODUCHA; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
c) dr inż. Piotr WALCZYKOWSKI; 
d) ppor. mgr inż. Marcin WALKOWIAK; 

3) przedstawiciel studentów: 
Bartłomiej DYBCIAK; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
Justyna GÓRSKA; 

Wydział Inżynierii Mechanicznej 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora lub profesora WAT: 
a) dr hab. inż. Danuta MIEDZIŃSKA; 
b) dr hab. inż. Andrzej TYPIAK; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
c) dr inż. Krzysztof PAPLIŃSKI; 
d) dr inż. Ireneusz SZACHOGŁUCHOWICZ; 

3) przedstawiciel studentów: 
Anna PIŃCZAK; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
lic. Katarzyna TYRAJ; 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora lub profesora WAT: 
a) dr hab. inż. Ryszard CHACHURSKI; 
b) dr hab. inż. Zdzisław ŁĘGOWSKI; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
c) mjr dr inż. Marcin WARCHULSKI; 
d) dr inż. Krzysztof MOTYL; 

3) przedstawiciel studentów: 
szer. pchor.  Jakub ROSIŃSKI; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 



por. mgr inż. Dawid GOŹDZIK; 

Wydział Nowych Technologii i Chemii 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora lub profesora WAT: 
a) prof. dr hab. inż. Stanisław KŁOSOWICZ; 
b) dr hab. inż. Władysław HARMATA; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
c) dr inż. Magdalena URBAŃSKA; 
d) dr inż. Rafał WĘGŁOWSKI; 

3) przedstawiciel studentów: 
Michał KUROPIESKA; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
inż. Iwona WYRĘBSKA; 

Instytut Optoelektroniki 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesora lub profesora WAT: 
a) dr hab. inż. Jarosław MŁYŃCZAK; 
b) dr hab. inż. Mirosław KWAŚNY; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:  
c) dr inż. Grzegorz BIESZCZAD; 
d) dr inż. Wiesław CIURAPIŃSKI; 

3) przedstawiciel studentów: 
Marta PABIAN; 

4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 
por. mgr inż. Krzysztof ACHTENBERG; 

§ 2  

Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora lub wyznaczonego przez 
niego prorektora komisja wybierze swego przewodniczącego, zastępcę i sekretarza 
a na drugim posiedzeniu komisja uchwali regulamin pracy. 

§ 3  

Zadania komisji określa Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego. 

§ 4  

Obsługę administracyjną ww. komisji zapewniają macierzyste JO WAT. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Senatu 
 
 
 

(-) gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 
 


