
UCHWAŁA NR 3/KW-WML/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych 
 

 
 
Na podstawie § 30 pkt. 1 Statutu WAT stanowiącego załącznik do uchwały nr 
16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
WAT uchwala się, co następuje 

§ 1 

Uchwala się terminarz czynności wyborczych Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa w roku 2020 stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący KW WML 
 
 

...................................................... 
                                                                                                               dr hab. inż. Ryszard Chachurski



 

 

 

 

 

 

Terminarz czynności wyborczych  

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa w roku 2020 

 

Lp. Czynności wyborcze Termin Data 

1 Wejście w życie uchwały KWA o zarządzeniu 

wyborów  

dzień G0=1 czerwca 2020 

r. 

01.06.2020 r. 

2 Podjęcie uchwały ustalającej terminarz czynności 

wyborczych, ogłoszenie jej na stronie internetowej 

oraz przekazanie do KWA 

dzień G1=G0+co najwyżej 

4 dni 

01.06.2020 r. 

3 Zebranie w obwodach wyborczych pisemnych 

zgłoszeń kandydatów 

G1+1 tydzień 08.06.2020 r. 

4 Zamknięcie list kandydatów i przekazanie listy 

kandydatów wraz ze zgłoszeniami kandydatów oraz 

uchwałą o przeprowadzeniu weryfikacji list zgodnie 

z § 7 ust. 4 Regulaminu wyborczego 

dzień G2 = G0+ co 

najwyżej 2 tygodnie 

15.06.2020 r. 

5 Przygotowanie i wysłanie do KWA list osób 

uprawnionych do głosowania w obwodach i grupach 

uprawnionych do głosowania 

dzień G2 15.06.2020 r. 

6 Podanie do wiadomości wyborców na stronie 

internetowej informacji o czasie i miejscu zebrania 

wyborczego 

dzień G2 15.06.2020 r. 

7 Odbiór kart do głosowania z KWA dzień G3=G2+co najwyżej 

4 dni 

19.06.2020 r. 

8 Przeprowadzenie wyborów i ewentualnie wyborów 

uzupełniających oraz podjęcie uchwał dotyczących 

wyników wyborów oraz ich przebiegu 

G4=G2+co najmniej 2 

tygodnie, ale nie więcej 

niż 3 tygodnie; termin 

pierwszego zebrania 

wyborczego nie wcześniej 

niż 5 dni po G2 

29.06.2020 r. 

sala S3/b.72 
prof. /prof. WAT 

 

01.07.2020 r. 

sala S3/b.72 
NA nie prof. 

9 Ewentualne drugie zebranie wyborcze w przypadku 

nieobsadzenia mandatów w którymś z obwodów 

wyborczych, podjęcie uchwał dotyczących wyników 

wyborów oraz ich przebiegu 

dzień G4 + 1 tydzień 06.07.2020 r. 

sala S3/b.72 
prof. /prof. WAT 

 

08.07.2020 r. 

sala S3/b.72 
NA nie prof. 

10 Przekazanie uchwał o wynikach wyborów i ich 

przebiegu do KWA 

co najwyżej 4 dni po 

podjęciu uchwał 

09.07.2020 r. 

 

Oznaczenie:  

KWA – Komisja Wyborcza Akademii 

Załącznik do uchwały nr 

3/KW-WML/2020 

z dnia 1 czerwca 2020 r.  

Komisji Wyborczej Wydziału 

Mechatroniki i Lotnictwa 


