
UCHWAŁA NR 11 /KWA/2020 z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów na członków Senatu Wojskowej 

Akademii Technicznej na kadencję 2020-2024 

Na podstawie § 29 pkt 2 lit b, § 84 ust.3 oraz § 101 ust. 3 Statutu WAT stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu WAT, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b Regulaminu pracy komisji wyborczej 

Akademii kadencji 2020-2024 stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/KWA/2020 z 13 

marca 2020 r. komisji wyborczej Akademii oraz Terminarza czynności wyborczych komisji 

wyborczej Akademii w roku 2020 stanowiącego załącznik do uchwały nr 10/KWA/2020 z 15 

kwietnia 2020 r. komisji wyborczej Akademii uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządza się wybory na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej kadencji 

2020-2024. 

2. Wybory w obwodach wyborczych wymienionych w § 3 ust. 5 Regulaminu wyborczego 

WAT na kadencję 2020-2024 stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 138/2020 z 

30 kwietnia 2020 r. przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze powołane uchwałą 

Senatu WAT nr 116/WAT/2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowych 

Komisji Wyborczych kadencji 2020-2024. 

3. Wybory w obwodach wyborczych wymienionych w § 3 ust. 6 Regulaminu wyborczego 

WAT wymienionego w ust. 1 przeprowadza międzywydziałowa komisja wyborcza 

powołana uchwałą Senatu WAT nr 115/WAT/2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

powołania Międzywydziałowej Komisji Wyborczej kadencji 2020-2024. 

4. Tryb wyborów przedstawicieli doktorantów i studentów w Senacie określają regulaminy 

samorządu doktorantów oraz samorządu studenckiego. 

5. Wybory należy przeprowadzić zgodnie z terminarzem czynności wyborczych komisji 

wyborczej Akademii oraz uchwalonymi terminarzami komisji wydziałowych i komisji 

międzywydziałowej w sposób określony w Regulaminie wyborczym WAT wymienionym 

w ust. 2. 

6. Podział mandatów w wyborach ustalony jest w załączniku do uchwały Senatu WAT nr 

139/WAT/2020 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia podziału mandatów 

w wyborach do Senatu WAT na kadencję 2020-2024. 

7. Zobowiązuje się komisje wyborcze wymienione w ust. 2 i 3 do zorganizowania wyborów 

w sposób gwarantujący spełnienie wszystkich wymogów sanitarnych zgodnie z 

ustaleniami obowiązującymi w Akademii oraz do poinformowania wyborców, jakie 

procedury będą obowiązywać w trakcie zebrań wyborczych. Komisje wyborcze mogą w 

tym celu przeprowadzać zebrania wyborcze etapowo, w sposób ustalony w § 6 ust. 1 pkt 

3 Regulaminu wyborczego WAT, wymienionego w ust. 2.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 

przewodniczący komisji wyborczej Akademii                                                          

                                                                                                                              


