
Uchwała nr 3 

Wydziałowej Komisji Wyborczej WBiI Ś w kadencji 2020-2024 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

 
§ 1. Wydziałowa Komisja Wyborcza określa ogłoszenie wyborów przedstawicieli do Senatu w 

8. dniu poprzedzającym ich przeprowadzenie. Ogłoszenie wyborów nastąpi w dniu 10 
listopada 2021 r.  
 

§ 2. Karty zgłoszeń/zgody kandydatów będą udostępnione tylko na stronie internetowej WKW. 
Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 listopada 2021 do 16 listopada 2021 r. do godz. 1300. 
Ogłoszenie listy zgłoszonych kandydatów nastąpi 16 listopada o godz. 1400. Uwzględniając 
obecny stan ekstraordynaryjny zgłoszenia/zgody będą przyjmowane tylko w wersji 
elektronicznej przez sekretarza komisji WKW WBiIŚ mgr Agatę Misztal 
(agata.misztal@zut.edu.pl), a oryginały zgłoszenia/zgody kandydata zostaną 
dostarczone w dniu wyborczym do członków WKW WBiIŚ. 
 

§ 3. Dzień wyborczy i zebranie wyborcze będą zorganizowane w sali 121. Wyborcy będą 
podzieleni na małe grupy w porządku alfabetycznym, z przewidzianym wejściem na salę 
wyborczą po 5 osób z grupy pozostałych nauczycieli. Łącznie na sali wyborczej może 
przebywać 10 osób włączając w to pięcioro członków WKW. Powiadomienia do 
wyborców o kolejności głosowania będą wysłane pocztą internetową. Każdy wyborca 
zobowiązany będzie do przyjścia we własnej maseczce ochronnej. Zalecane będzie dla 
wyborców posługiwanie się w trakcie wyborów własnymi długopisami. Sala wyborcza co 
godzinę będzie dezynfekowana, wobec czego WKW przewiduje krótkie 5-minutowe 
przerwy w wyborach. Przed wejściem do sali wyborczej i wewnątrz przed: stolikami pięciu 
członków komisji (odsuniętymi na odległość min 2 m), kabiną wyborczą i rozsuniętymi na 
4 m stolikami z trzema urnami będą naklejone na podłodze oznaczenia taśmą ostrzegawczą 
w odległości co 2 m. Powyższe warunki przeprowadzenia wyborów pozwolą zachować 
ostrożność i maksymalne warunki bezpieczeństwa ze względu na wyjątkowe warunki 
ekstraordynaryjne.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Podpisy Członków WKW WBiIŚ  Podpis Przewodniczącej Komisji WKW WBiIŚ 

dr hab. inż. A. Sołowczuk, prof. ZUT 

1. dr inż. Jarosław Błyszko  …………………………………… 

2. mgr Agata Misztal  …………………………………… 

3. mgr inż. Bartosz Bogusławski …………………………………… 

4. Julia Błaż    …………………………………… 


