
Uchwała   
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego  

nr 138/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na kadencję 2020-2024” 

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 13 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do
uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. 
obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r. ) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1

Uchwala się „Regulamin wyborczy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego na kadencję 2020-2024”, stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

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



Załącznik

do uchwały Senatu nr 138/WAT/2020

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Regulamin wyborczy 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

na kadencję 2020-2024 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie wyborczym, zwanym dalej „Regulaminem”, jest
mowa o:
1) Akademii - należy przez to rozumieć Wojskową Akademię Techniczną im.

Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
2) Senacie – należy przez to rozumieć senat Akademii;
3) Statucie – należy przez to rozumieć statut Akademii, będący załącznikiem do

uchwały nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Senatu w sprawie
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego (tekst jednolity podany w obwieszczeniu Rektora WAT nr
2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.);

4) komisji wyborczej – należy przez to rozumieć komisję wyborczą Akademii lub
międzywydziałową komisję wyborczą lub wydziałową komisję wyborczą,
o których mowa w § 28 ust. 1 Statutu.

2. Regulamin określa w szczególności:
1) liczbę przedstawicieli w Senacie, o których mowa w § 20 ust. 3 pkt 2 Statutu;
2) zadania i tryb działania komisji wyborczych;
3) sposób przeprowadzania wyborów i wyborów uzupełniających;
4) procedury ogłaszania wyników wyborów;
5) procedury stwierdzania wygaśnięcia mandatów.

§ 2

1. Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 3, stosuje się do wyboru przedstawicieli w
Senacie:
1) profesorów i profesorów WAT zatrudnionych w Akademii;
2) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii;

3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w § 20 ust. 3 pkt 2 Statutu,

obliczona na podstawie przepisu § 20 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 3 pkt 1, wynosi
49, z tego:
1) 25 przedstawicieli profesorów i profesorów WAT zatrudnionych w Akademii;
2) 9 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w

Akademii;

3) 5 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
4) 10 przedstawicieli doktorantów i studentów.



3. Tryb wyborów oraz czas trwania kadencji przedstawicieli doktorantów
i studentów w Senacie, o których mowa w ust. § 20 ust. 3 pkt 2 lit. d Statutu,
określają regulaminy samorządu doktorantów i samorządu studenckiego.

ROZDZIAŁ II 

Komisje wyborcze 

§ 3

1. Wybory w Akademii organizują i przeprowadzają komisje wyborcze:
1) komisja wyborcza Akademii, której skład określa § 28 ust. 3 Statutu,

wykonująca zadania określone w § 29 Statutu;
2) wydziałowe komisje wyborcze, których skład określa § 28 ust. 4 Statutu,

wykonująca zadania określone w § 30 Statutu;
3) międzywydziałowa komisja wyborcza, której skład określa § 28 ust. 5 Statutu,

wykonująca zadania określone w § 31 Statutu.
2. Komisje wyborcze wybiera Senat, w trybie przedstawionym w § 28 ust. 1 Statutu.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji wyborczej ma prawo

wnioskowania do Senatu o zmianę składu komisji, w szczególności w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności członka komisji na trzech kolejnych
posiedzeniach komisji albo w przypadku niemożności uczestniczenia członka
komisji w jej pracach przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

4. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z członkostwem w Senacie.
Osoba kandydująca do Senatu jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa
w komisji, a na jej miejsce właściwa komisja wyborcza przeprowadza wybory
uzupełniające. 

5. Obwodami wyborczymi wydziałowych komisji wyborczych są wydziały.
6. Obwodami wyborczym międzywydziałowej komisji wyborczej są:

1) obwód wyborczy nr 1 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wydziału Cybernetyki,
Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa;

2) obwód wyborczy nr 2 - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
z Wydziału Elektroniki, Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydziału Nowych
Technologii i Chemii, Instytutu Optoelektroniki;

3) obwód wyborczy nr 3 – nauczyciele akademiccy z pozostałych jednostek
organizacyjnych Akademii;

4) obwód nr 4 – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi z pozostałych
jednostek organizacyjnych Akademii.

§ 4

1. Komisje wyborcze działają zgodnie z ich regulaminami pracy, uchwalonymi w trybie
przedstawionym odpowiednio w § 28 ust. 6 lub 7 Statutu.

2. Pracami komisji wyborczej kieruje jej przewodniczący, wybrany w trybie określonym 
odpowiednio w § 28 ust. 6 lub 7 Statutu.

3. W przypadku niewywiązywania się przewodniczącego z jego obowiązków lub
niewłaściwego kierowania pracami komisji, przewodniczący komisji może być
odwołany na wniosek:



1) przewodniczącego komisji wyborczej Akademii - w przypadku przewodniczącego 
wydziałowej komisji wyborczej lub międzywydziałowej komisji wyborczej;

2) co najmniej połowy składu komisji wyborczej, której jest przewodniczącym. 
4. Po odwołaniu przewodniczącego komisji wyborczej, komisja wybiera innego

przewodniczącego, w trybie określonym odpowiednio w § 28 ust. 6 lub 7 Statutu.

§ 5

1. Sekretarz komisji wyborczej, wybrany w trybie określonym odpowiednio w § 28 ust. 6
lub 7 Statutu, odpowiada za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji komisji.

2. Sekretarz komisji wyborczej kompletną dokumentację wyborczą przekazuje do
kancelarii jawnej, nie później niż dwa tygodnie po upływie kadencji komisji.

3. Sekretarz wydziałowej oraz międzywydziałowej komisji wyborczej udostępnia
niezwłocznie dokumentację wyborczą tej komisji przewodniczącemu lub sekretarzowi
komisji wyborczej Akademii po jego wystąpieniu o tę dokumentację.

ROZDZIAŁ III 

Zasady i procedury wyborcze 

§ 6

1. Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywają się
zgodnie z następującymi zasadami:
1) wybory organizują i przeprowadzają wydziałowe i międzywydziałowa komisje

wyborcze;
2) wybory są bezpośrednie i tajne, przeprowadzane są na zebraniach wyborczych,

oddzielnie dla wyboru przedstawicieli z każdej grupy, wymienionej w § 2 ust. 1;
3) zebrania wyborcze mogą być organizowane etapowo dla ustalonych części

wyborców;
4) informacje o czasie i miejscu zebrania wyborczego wydziałowa komisja wyborcza

podaje do wiadomości wyborców na stronie internetowej wydziału co najmniej na
siedem dni przed terminem zebrania wyborczego;

5) informacje o czasie i miejscu zebrania wyborczego międzywydziałowa komisja
wyborcza podaje do wiadomości wyborców na stronie internetowej Akademii co
najmniej na siedem dni przed terminem zebrania wyborczego;

6) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom niebędącym 
nauczycielami akademickimi;

7) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Akademii jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy,
spełniającym wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7, ust. 4 oraz art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);

8) każdy wyborca, o którym mowa w pkt 6), ma prawo do zgłaszania kandydatów –
sposób zgłaszania kandydatów określono w § 7;

9) warunkiem koniecznym wyboru jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy
ważnych głosów;



10) w przypadku, gdy liczba kandydatów, spełniających warunek wymieniony w pkt.
9) jest nie większa niż liczba mandatów, wszyscy ci kandydaci uważani są za
wybranych;

11) w przypadku, gdy liczba kandydatów, spełniających warunek wymieniony w pkt.
9) jest większa niż liczba mandatów, wybranymi zostają ci kandydaci w liczbie
równej liczbie mandatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów; w
przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat uzyskał tę samą najmniejszą liczbę
głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby mandatów, przeprowadza się
wybory uzupełniające, w których głosy oddawane są wyłącznie na tych
kandydatów; w wyborach uzupełniających za wybranych uważani są ci
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów, bez konieczności
spełnienia warunku wymienionego w pkt. 9); gdy wybory uzupełniające nie
przyniosą rozstrzygnięcia, przeprowadza się losowanie spośród tych
kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą tę samą liczbę głosów w drugim
głosowaniu;

12) w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunek wymieniony
w pkt. 9) jest mniejsza niż liczba mandatów do obsadzenia, przeprowadza się
wybory uzupełniające na nieobsadzone mandaty; w wyborach uzupełniających
za wybranych uważani są ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę
ważnych głosów, przy zachowaniu wymogu wymienionego w pkt. 9);
w przypadku, gdy w wyborach uzupełniających więcej niż jeden kandydat
uzyskał tę samą najmniejszą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie
liczby mandatów, przeprowadza się losowanie spośród tych kandydatów;

13) jeżeli po wykonaniu postępowania przedstawionego w pkt. 12) nie wszystkie
mandaty zostaną obsadzone, to komisja wyborcza wyznacza nowy termin
wyborów i postępuje zgodnie z niniejszymi zasadami zaczynając odpowiednio od
pkt. 4) lub 5);

14) jeśli w nowym terminie wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, to
komisja wyborcza niezwłocznie informuje o tym komisję wyborczą Akademii, która
przedstawia Senatowi propozycję przydziału nieobsadzonych mandatów innym
komisjom; w takim przypadku właściwe komisje wyborcze aktualizują liczby
przydzielonych mandatów i przeprowadzają wybory lub wybory uzupełniające
z uwzględnieniem przydzielonych mandatów.

2. Wybory zarządza komisja wyborcza Akademii w formie uchwały, którą niezwłocznie
po jej uchwaleniu przekazuje wydziałowym oraz międzywydziałowej komisjom
wyborczym a także właściwym organom samorządu doktorantów i samorządu
studenckiego.

3. Zasady wyboru przedstawicieli doktorantów i studentów do Senatu, o których mowa
w ust. § 20 ust. 3 pkt 2 lit. d Statutu, określają regulaminy samorządu doktorantów
i samorządu studenckiego.

§ 7

1. Zgłoszenie kandydata, zwanego dalej „kandydatem”, dokonuje się w formie pisemnej
na formularzu zgłoszenia do sekretarza właściwej komisji wyborczej, w terminie
ustalonym przez komisję wyborczą Akademii w terminarzu czynności wyborczych.

2. Formularz zgłoszenia zawiera oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
oraz spełnieniu warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7).

3. Wzory zgłoszeń określają załączniki nr 1a, 1b oraz 1c do Regulaminu.
4. Właściwa komisja wyborcza jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy kandydat:



1) nie jest członkiem Senatu przez dwie następujące po sobie kadencje;
2) nie ukończy 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu.

5. W terminarzach przeprowadzania czynności wyborczych termin zamknięcia list
kandydatów powinien być wcześniejszy co najmniej dwa tygodnie od terminu
pierwszego zebrania wyborczego.

§ 8

1. Wydziałowa oraz międzywydziałowa komisja wyborcza sporządza listę kandydatów
w kolejności alfabetycznej nazwisk, podając wyłącznie imiona oraz nazwiska
kandydatów. Załącznikami do listy są pisemne zgłoszenia, o których mowa w § 7
ust. 1.

2. Komisja wyborcza przekazuje listę, o której mowa w ust. 1, komisji wyborczej
Akademii, wraz z uchwałą o przeprowadzeniu weryfikacji przedstawionej w § 7 ust. 4.

3. W przypadku stwierdzenia, że liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów,
komisja wyborcza Akademii zarządza kontynuowanie czynności zgłaszania
kandydatów i ewentualnie dokonuje zmiany terminarza wyborczego. Jeżeli
w dodatkowym terminie liczba kandydatów będzie mniejsza od liczby mandatów, to
wybory przeprowadza się na liczbę mandatów równą liczbie zgłoszonych
kandydatów, a komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje listę, o której mowa w ust.
2, komisji wyborczej Akademii. Komisja ta przedstawia Senatowi propozycję
przydziału nieobsadzonych mandatów innym komisjom. W takim przypadku właściwe
komisje wyborcze przeprowadzają wybory lub wybory uzupełniające
z uwzględnieniem przydzielonych mandatów.

4. Komisja wyborcza Akademii na podstawie list, o których mowa w ust. 1, sporządza
karty do głosowania i opatruje je swoją pieczęcią. Liczba przygotowywanych kart do
głosowania jest równa podwojonej liczbie osób mających czynne prawo wyborcze,
ustalonej na podstawie listy, o której mowa odpowiednio w § 9 ust. 3 lub 4.

5. Karty do głosowania sekretarz komisji wyborczej Akademii przekazuje sekretarzowi
właściwej komisji wyborczej za pokwitowaniem. Wszystkie karty podlegają zwrotowi
jako wykorzystane lub niewykorzystane.

§ 9

1. W wyborach głosować można wyłącznie osobiście. Wyborca, po okazaniu dokumentu
tożsamości, podpisuje się na liście uprawnionych do głosowania i otrzymuje kartę do
głosowania.

2. Wzory list uprawnionych do głosowania określają załączniki nr 2a, 2b oraz 2c do
Regulaminu.

3. Listę, o której mowa w ust. 1, wydziałowa komisja wyborcza sporządza na podstawie
danych o zatrudnieniu sporządzonych przez kierownika administracyjnego wydziału.

4. Listę, o której mowa w ust. 1, międzywydziałowa komisja wyborcza sporządza na
podstawie danych o zatrudnieniu sporządzonych przez właściwe jednostki
organizacyjne administracji centralnej Akademii.

5. Listy, o których mowa w ust. 3 i 4, sekretarze wydziałowych oraz międzywydziałowej
komisji wyborczych przekazują sekretarzowi komisji wyborczej Akademii nie później
niż pięć dni przed terminem zebrania wyborczego.

6. Wyborcy przysługuje prawo do jednokrotnego pobrania przed głosowaniem karty do
głosowania. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty do głosowania nie wydaje
się kolejnej karty do głosowania.

7. Głosowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu karty do głosowania.



8. W wyborach uzupełniających, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 11) i 12), na kartach
do głosowania wykonanych przez komisję wyborczą Akademii, komisja skrutacyjna,
o której mowa w § 10 ust. 3, wykreśla nazwiska kandydatów wybranych;

9. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w polu „ZA” przy nazwisku popieranego
kandydata.

10. Wzory kart do głosowania określają załączniki nr 3a, 3b oraz 3c do Regulaminu.
11. Głosowanie w pierwszym terminie uznaje się za ważne, jeżeli w zebraniu

wyborczym uczestniczy więcej niż połowa liczby osób uprawnionych do głosowania.
12. W przypadku zebrań wyborczych organizowanych etapowo, o których mowa w § 6

ust. 1 pkt 3, stwierdzenie ważności głosowania następuje po oddaniu głosów przez
ostatnią część wyborców. Dla takich zebrań należy zaplanować w terminarzu
wyborczym, najwcześniej w kolejnym dniu po przeprowadzeniu głosowania
w pierwszym terminie, termin ewentualnych wyborów uzupełniających, o których
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 11) i 12) .

13. Głosowanie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę wyborców
obecnych na zebraniu wyborczym. Termin ten jest podawany w terminarzu czynności 
wyborczych komisji łącznie z pierwszym terminem. W przypadku zebrania
wyborczego organizowanego etapowo drugi termin może nastąpić najwcześniej dwa
dni po pierwszym terminie.

14. Głos uważa się za nieważny w każdym z następujących przypadków:
1) oddany został na karcie innej niż dostarczona przez komisję wyborczą Akademii;
2) w głosowaniu wyborca nie umieścił znaku „X” w żadnym z pól;
3) w głosowaniu wyborca umieścił znak „X” w polu „ZA” przy większej liczbie

kandydatów niż liczba mandatów;
4) sposób wyboru kandydata jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.

§ 10

1. Na zebraniu wyborczym obecny jest przedstawiciel komisji wyborczej Akademii
z zespołu wybranego przez tę komisję.

2. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest przewodniczący właściwej komisji
wyborczej lub jego zastępca.

3. Na zebraniu wyborczym, w głosowaniu jawnym wybiera się spośród wyborców
niekandydujących w wyborach, komisję skrutacyjną w składzie od trzech do pięciu
osób. O liczbie członków komisji skrutacyjnej decyduje przewodniczący zebrania
wyborczego. Jeśli takiej komisji nie można wybrać, to do wybranego składu
przewodniczący zebrania dołącza przedstawicieli komisji wyborczej.

4. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego komisji
skrutacyjnej.

5. Z każdego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania, do
którego dołącza wypełnione karty do głosowania.

6. Wzory protokołów głosowania określają załączniki nr 4a, 4b oraz 4c do Regulaminu.
7. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.
8. Przewodniczący komisji skrutacyjnej informuje uczestników zebrania o wynikach

głosowania zawartych w protokole głosowania.
9. Sekretarz komisji wyborczej sporządza protokół z przebiegu zebrania wyborczego,

wymieniając obecnych na zebraniu członków tej komisji, przedstawiciela komisji
wyborczej Akademii oraz opisując przebieg zebrania. Protokół podpisują
przewodniczący zebrania wyborczego oraz sekretarz komisji wyborczej. Załącznikami



do protokołu zebrania wyborczego są protokół głosowania oraz lista uprawnionych do 
głosowania z podpisami wyborców obecnych na zebraniu. 

10. Wzory protokołów z przebiegu zebrania wyborczego określają załączniki nr 5a, 5b
oraz 5c do Regulaminu.

§ 11

1. Uchwały wydziałowych i międzywydziałowej komisji wyborczych dotyczące terminarza
czynności wyborczych przewodniczący tych komisji niezwłocznie ogłaszają na
stronach internetowych odpowiednio wydziałowych lub Akademii oraz przekazują
komisji wyborczej Akademii.

2. Uchwały wydziałowych i międzywydziałowej komisji wyborczych dotyczące wyników
wyborów oraz ich przebiegu, w ciągu siedmiu dni po zebraniu wyborczym sekretarze
tych komisji składają do komisji wyborczej Akademii wraz z protokołami z przebiegu
zebrań wyborczych, protokołami z głosowania oraz niewykorzystanymi kartami
wyborczymi.

Rozdział IV 

Stwierdzenie ważności oraz ogłaszanie wyników wyborów 

§ 12

1. Ważność wyborów stwierdza komisja wyborcza Akademii w formie uchwały.
2. Stwierdzenie ważności wyborów następuje w wyniku analizy i sprawdzenia

dokumentacji wyborczej oraz po bezskutecznym upływie terminu siedmiu dni na
wniesienie wniosku o stwierdzenie nieważności wyboru lub rozpatrzeniu wniosków
w tej sprawie, w trybie przedstawionym w § 13.

3. Uchwałę w sprawie ważności wyborów oraz ogłoszenie wyników wyborów komisja
wyborcza Akademii zamieszcza w serwisie intranetowym Akademii niezwłocznie po
stwierdzeniu ważności wyborów.

§ 13

1. Komisja wyborcza Akademii stwierdza w formie uchwały nieważność wyborów
z własnej inicjatywy lub na wniosek, w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,
w szczególności wynikającego z naruszenia postanowień Regulaminu lub innych
przepisów prawa, mogącego mieć wpływ na wynik wyborów.

2. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów zgłasza się
przewodniczącemu komisji wyborczej Akademii na piśmie wraz uzasadnieniem,
w terminie siedmiu dni od dnia przeprowadzenia głosowania, którego wniosek
dotyczy.

3. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów rozpatruje komisja wyborcza
Akademii najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia jego zgłoszenia i podejmuje
uchwałę o uwzględnieniu wniosku lub jego odrzuceniu.

4. W przypadku uwzględnienia wniosku komisja wyborcza Akademii rozstrzyga
o unieważnieniu czynności wyborczych w całości lub części i zarządza ich
powtórzenie, określając, od jakich czynności i w jakim zakresie należy je powtórzyć.
Uchwała komisji wyborczej Akademii jest ostateczna.



Wygaśnięcie członkostwa i wybory uzupełniające 

§ 14

1. Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Senacie w przypadkach, o których mowa
w § 33 ust. 1 Statutu, stwierdza rektor.

2. Komisja wyborcza Akademii nie później niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu podejmuje uchwałę o uruchomieniu procedury wyborczej.

3. Nie uruchamia się procedury wyborczej, o której mowa w ust. 2, w przypadku, gdy do
końca kadencji Senatu pozostało mniej niż trzy miesiące. 

4. Wybory uzupełniające przeprowadza właściwa wydziałowa lub międzywydziałowa
komisja wyborcza.

5. Wybory uzupełniające odbywają się zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu.
6. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu

kadencji osób, których członkostwo wygasło.

Rozdział V 



Załącznik nr 1a do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Warszawa, dnia ………………….. 

……………………………… 
(imię i nazwisko zgłaszającego) 

……………………………… 
(stanowisko nauczyciela akademickiego) 

……………………………… 
  (nazwa wydziału) 

Zgłoszenie 

kandydata na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na 
kadencję 2020-2024 jako przedstawiciela profesorów i profesorów WAT 

Niniejszym zgłaszam kandydata w osobie 

 ……………………………………………………….………………………... 
    (imię i nazwisko kandydata) 

do komisji wyborczej Wydziału…..…..……………………………………………….. 
  (nazwa wydziału osoby zgłaszającej i kandydata) 

……………………………. 
(podpis osoby zgłaszającej)

Oświadczenia kandydata 
Oświadczam, że:  
1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Senatu WAT na kadencję 2020-2024;

2) jestem nauczycielem akademickim na stanowisku ................................................................ 
zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia wyborów;

4) nie jestem obecnie członkiem Senatu WAT na moją drugą, kolejną kadencję;

5) w dniu rozpoczęcia kadencji Senatu na lata 2020-2024 nie będę miał/a ukończonych 67 lat;

6) mam pełną zdolność do czynności prawnych;

7) korzystam w pełni z praw publicznych;

8) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

9) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;

10) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniłam/em w nich służby
ani nie współpracowałam/em z tymi organami;

11) nie obowiązuje mnie złożenie oświadczenia lub takie oświadczenie złożyłam/em, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, informacji,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust.
1.

.......................................... 
(podpis kandydata) 



Załącznik nr 1b do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Warszawa, dnia ………………….. 

……………………………… 
(imię i nazwisko zgłaszającego) 

……………………………… 
(stanowisko nauczyciela akademickiego) 

……………………………… 
  (nazwa wydziału) 

Zgłoszenie 

kandydata na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na 
kadencję 2020-2024 jako przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub 

profesorami WAT 

Niniejszym zgłaszam kandydata w osobie 

 ……………………………………………………….………………………... 
    (imię i nazwisko kandydata) 

do komisji wyborczej Wydziału…..…..……………………………………………….. 
  (nazwa wydziału osoby zgłaszającej i kandydata) 

……………………………. 
(podpis osoby zgłaszającej)

Oświadczenia kandydata 
Oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Senatu WAT na kadencję 2020-2024;

2) jestem nauczycielem akademickim na stanowisku ................................................................ 
zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia wyborów;

4) nie jestem obecnie członkiem Senatu WAT na moją drugą, kolejną kadencję;

5) w dniu rozpoczęcia kadencji Senatu na lata 2020-2024 nie będę miał/a ukończonych 67 lat; 6)

mam pełną zdolność do czynności prawnych;

7) korzystam w pełni z praw publicznych;

8) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

9) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;

10) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniłam/em w nich
służby ani nie współpracowałam/em z tymi organami;

11) nie obowiązuje mnie złożenie oświadczenia lub takie oświadczenie złożyłam/em, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów, informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, lub zaprzestania spełniania
wymagań określonych w ust. 1.

.......................................... 
(podpis kandydata) 



Załącznik nr 1c do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Warszawa, dnia ………………….. 

……………………………… 
(imię i nazwisko zgłaszającego) 

……………………………… 
(stanowisko) 

……………………………… 
  (nazwa jednostki organizacyjnej) 

Zgłoszenie 

kandydata na członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na 
kadencję 2020-2024 jako przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Niniejszym zgłaszam kandydata w osobie 

 ……………………………………………………….………………………... 
    (imię i nazwisko kandydata) 

do międzywydziałowej komisji wyborczej 

……………………………. 
(podpis osoby zgłaszającej)

Oświadczenia kandydata 
Oświadczam, że:  
1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Senatu WAT na kadencję 2020-2024;

2) jestem pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim, zatrudnionym w Akademii w pełnym
wymiarze czasu pracy;

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia wyborów;

4) nie jestem obecnie członkiem Senatu WAT na moją drugą, kolejną kadencję;

5) w dniu rozpoczęcia kadencji Senatu na lata 2020-2024 nie będę miał/a ukończonych 67 lat;

6) mam pełną zdolność do czynności prawnych;

7) korzystam w pełni z praw publicznych;

8) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

9) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną;

10) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniłam/em w nich służby
ani nie współpracowałam/em z tymi organami;

11) nie obowiązuje mnie złożenie oświadczenia lub takie oświadczenie złożyłam/em, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, informacji,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust.
1.

.......................................... 
(podpis kandydata) 



Załącznik nr 2a do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Lista uprawnionych do głosowania w wyborach przedstawicieli profesorów 
i profesorów WAT do Senatu WAT na kadencję 2020-2024 

sporządzona przez wydziałową komisję wyborczą Wydziału ................................................................... 
   (nazwa wydziału) 

Warszawa, dnia ………..........………….. 
     (dzień przeprowadzenia wyborów)

Lp. Imię i nazwisko uprawionego Podpis 
(składany w dniu wyborów) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

……………………………. 
(podpis sekretarza komisji) 



Załącznik nr 2b do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Lista uprawnionych do głosowania w wyborach przedstawicieli nauczycieli 
akademickich niebędących profesorami lub profesorami WAT  

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024 

sporządzona przez wydziałową komisję wyborczą Wydziału ................................................................... 
   (nazwa wydziału) 

Warszawa, dnia ………..........………….. 
     (dzień przeprowadzenia wyborów)

Lp. Imię i nazwisko uprawionego Podpis 
(składany w dniu wyborów) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

……………………………. 
(podpis sekretarza komisji) 



Załącznik nr 2c do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Lista uprawnionych do głosowania w wyborach przedstawicieli pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi 

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024 

sporządzona przez międzywydziałową komisję wyborczą 

Warszawa, dnia ………..........………….. 
     (dzień przeprowadzenia wyborów)

Lp. Imię i nazwisko uprawionego Podpis 
(składany w dniu wyborów) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

……………………………. 
(podpis sekretarza komisji)



Załącznik nr 3a do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

(pieczęć komisji wyborczej Akademii) 

Karta do głosowania w wyborach do Senatu WAT 
przedstawicieli profesorów i profesorów WAT na kadencję 2020-2024 
z Wydziału................................................................... 

(nazwa wydziału) 

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* 
Wybory zasadnicze/uzupełniające*  
Liczba mandatów: …….. 

Lp. Imię i nazwisko kandydata ZA 

1

2

3

4

5

6

7

Instrukcja głosowania 

1. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X”  w polu „ZA” przy nazwisku popieranego kandydata.

2. Głos uważa się za nieważny w każdym z następujących przypadków:

1) nie został umieszczony znak „X” w żadnym z pól;

2) umieszczono znak „X” w polu „ZA” przy większej liczbie kandydatów niż liczba mandatów.

3) sposób wyróżnienia kandydatów jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3b do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

(pieczęć komisji wyborczej Akademii) 

Karta do głosowania w wyborach do Senatu WAT 
przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub 
profesorami WAT na kadencję 2020-2024 
z Wydziału .................................................................... 

(nazwa wydziału)  

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* 
Wybory zasadnicze/uzupełniające*  
Liczba mandatów: …….. 

Lp. Imię i nazwisko kandydata ZA 

1

2

3

4

5

6

7 

Instrukcja głosowania 

1. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X”  w polu „ZA” przy nazwisku popieranego kandydata.

2. Głos uważa się za nieważny w każdym z następujących przypadków:

4) nie został umieszczony znak „X” w żadnym z pól;

5) umieszczono znak „X” w polu „ZA” przy większej liczbie kandydatów niż liczba mandatów.

6) sposób wyróżnienia kandydatów jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3c do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

(pieczęć komisji wyborczej Akademii) 

Karta do głosowania w wyborach do Senatu WAT 
przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 na kadencję 2020-2024 

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* 
Wybory zasadnicze/uzupełniające*  
Liczba mandatów: …….. 

Lp. Imię i nazwisko kandydata ZA 

1

2

3

4

5

6

7

Instrukcja głosowania 

1. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X”  w polu „ZA” przy nazwisku popieranego kandydata.

2. Głos uważa się za nieważny w każdym z następujących przypadków:

7) nie został umieszczony znak „X” w żadnym z pól;

8) umieszczono znak „X” w polu „ZA” przy większej liczbie kandydatów niż liczba mandatów.

9) sposób wyróżnienia kandydatów jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4a do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Protokół głosowania w wyborach 
przedstawicieli profesorów i profesorów WAT Wydziału ................................ 

(nazwa wydziału)

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* Wybory zasadnicze/uzupełniające* 
Liczba mandatów: …….. 

Komisja wyborcza Wydziału ............................................................................... stwierdza, że: 

1) na ........ uprawnionych do głosowania, na zebraniu wyborczym obecnych było ........ osób; 

2) oddano ….. głosów, w tym ……. głosów ważnych i ……. głosów nieważnych; 

3) na podstawie kart ważnych zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów „ZA”:

Lp. 

Imię i nazwisko kandydata ZA 

1

2

3

4

5

6

7

4) warunkiem dokonania wyboru było uzyskanie przez kandydata …..…ważnych głosów. 

Wobec powyższego komisja stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania wybrany(-ni) został(-li): 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej .........................................................   ................................. 

 (podpis przewodniczącego komisji) 

Członkowie komisji skrutacyjnej     (podpisy członków komisji)

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

*niepotrzebne skreślić 

Załączniki:  wypełnione karty do głosowania w liczbie ............................................................ 



Załącznik nr 4b do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Protokół głosowania w wyborach przedstawicieli nauczycieli akademickich 
niebędących profesorami lub profesorami WAT Wydziału ................................

(nazwa wydziału) 

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024 

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* Wybory zasadnicze/uzupełniające* 
Liczba mandatów: …….. 

Komisja wyborcza Wydziału .............................................................................. stwierdza, że: 

1) na ........ uprawnionych do głosowania, na zebraniu wyborczym obecnych było ........ osób; 

2) oddano ….. głosów, w tym ……. głosów ważnych i ……. głosów nieważnych; 

3) na podstawie kart ważnych zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów „ZA”:

Lp. 

Imię i nazwisko kandydata ZA 

1

2

3

4

5

6

7

4) warunkiem dokonania wyboru było uzyskanie przez kandydata …..…ważnych głosów. 

Wobec powyższego komisja stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania wybrany(-ni) został(-li): 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej .........................................................   ................................. 

 (podpis przewodniczącego komisji) 

Członkowie komisji skrutacyjnej     (podpisy członków komisji)

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

*niepotrzebne skreślić 

Załączniki:  wypełnione karty do głosowania w liczbie ............................................................ 



Załącznik nr 4c do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Protokół głosowania w wyborach  
przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024 

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* Wybory zasadnicze/uzupełniające* 
Liczba mandatów: …….. 

Komisja stwierdza, że: 

1) na ............ uprawnionych do głosowania, na zebraniu wyborczym obecnych było ........ osób; 

2) oddano ….. głosów, w tym ……. głosów ważnych i ……. głosów nieważnych; 

3) na podstawie kart ważnych zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów „ZA”:

Lp. 

Imię i nazwisko kandydata ZA 

1

2

3

4

5

6

7

4) warunkiem dokonania wyboru było uzyskanie przez kandydata …..…ważnych głosów. 

Wobec powyższego Komisja stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania wybrany(-ni) został(-li): 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej .........................................................   ................................. 

 (podpis przewodniczącego komisji) 

Członkowie komisji skrutacyjnej     (podpisy członków komisji)

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

...............................................................................     ................................. 

*niepotrzebne skreślić 

Załączniki:  wypełnione karty do głosowania w liczbie........... 



Załącznik nr 5a do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Protokół z przebiegu zebrania wyborczego w wyborach 
przedstawicieli profesorów i profesorów WAT Wydziału ................................ 

(nazwa wydziału)

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* 
Wybory zasadnicze/uzupełniające*  
Przewodniczący zebrania wyborczego ............................................................ 

(imię i nazwisko) 

Sekretarz wydziałowej komisji wyborczej ............................................................................. 
(imię i nazwisko) 

1. Na zebraniu wyborczym obecni byli następujący członkowie wydziałowej komisji wyborczej:
a) ............................................................................................................................................ 

b) ..................................................................................

c) ......................................................................................................................................................... 

d) ......................................................................................................................................................... 

e) ......................................................................................................................................................... 

f) ......................................................................................................................................................... 

2. Przedstawicielem komisji wyborczej Akademii obecnym na zebraniu wyborczym był

................................................................... 

3. Zebranie wyborcze miało następujący przebieg:

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

........................................................................       ..................................................... 

(podpis sekretarza komisji)    (podpis przewodniczącego zebrania) 

Załączniki: 
1. Protokół głosowania
2. Lista uprawnionych do głosowania z podpisami wyborców obecnych na zebraniu



Załącznik nr 5b do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Protokół z przebiegu zebrania wyborczego w wyborach  
przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub 
profesorami WAT Wydziału ......................................................................... 

 (nazwa wydziału)

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* 
Wybory zasadnicze/uzupełniające*  
Przewodniczący zebrania wyborczego ............................................................ 

(imię i nazwisko) 

Sekretarz wydziałowej komisji wyborczej ............................................................................. 
(imię i nazwisko) 

1. Na zebraniu wyborczym obecni byli następujący członkowie wydziałowej komisji wyborczej:
a) ........................................................................................................................................... 

b) ..................................................................................

c) ......................................................................................................................................................... 

d) ......................................................................................................................................................... 

e) ......................................................................................................................................................... 

f) ......................................................................................................................................................... 

2. Przedstawicielem komisji wyborczej Akademii obecnym na zebraniu wyborczym był

.............................................................................................................................................................. 

3. Zebranie wyborcze miało następujący przebieg:

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

........................................................................       ..................................................... 

(podpis sekretarza komisji wyborczej)    (podpis przewodniczącego zebrania) 

Załączniki: 
1. Protokół głosowania
2. Lista uprawnionych do głosowania z podpisami wyborców obecnych na zebraniu



Załącznik nr 5c do regulaminu wyborczego 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Protokół z przebiegu zebrania wyborczego w wyborach  
przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

do Senatu WAT na kadencję 2020-2024 

Wybory w dniu/dniach* …………………………. 
Głosowanie w terminie pierwszym/drugim* 
Wybory zasadnicze/uzupełniające*  
Przewodniczący zebrania wyborczego ............................................................ 

(imię i nazwisko) 

Sekretarz międzywydziałowej komisji wyborczej ............................................................................. 
(imię i nazwisko) 

1. Na zebraniu wyborczym obecni byli następujący członkowie międzywydziałowej komisji wyborczej:
a) ....................................................................................................................................................... 

b) ..................................................................................

c) ......................................................................................................................................................... 

d) ......................................................................................................................................................... 

e) ......................................................................................................................................................... 

f) ......................................................................................................................................................... 

2. Przedstawicielem komisji wyborczej Akademii obecnym na zebraniu wyborczym był

.............................................................................................................................................................. 

3. Zebranie wyborcze miało następujący przebieg:

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

........................................................................       ..................................................... 

 (podpis sekretarza komisji wyborczej)    (podpis przewodniczącego zebrania) 

Załączniki: 
1. Protokół głosowania
2. Lista uprawnionych do głosowania z podpisami wyborców obecnych na zebraniu




