
 WZÓR NR 4  
 

PROTOKÓŁ  Z  GŁOSOWANIA  Nr ....1.... 
 
przeprowadzonego w okręgu wyborczym nr .......13................ dnia ........17 czerwca 2020r........................... 
na zebraniu wyborczym (bez organizowania zebrania wyborczego) do urny w grupie wyborców*) ........ 

profesorowie i profesorowie uczelni 
 
w celu wybrania członków Senatu 
  
 

a) Liczba uprawnionych do głosowania ..........20. ................................................... 
b) Liczba oddanych głosów .................... ..20............................ tj. ...........100.....................% 
c) Liczba oddanych głosów ważnych ......... ....17.......................................................... 
d) Liczba oddanych głosów nieważnych ..........3 .......................................................... 
e) Liczba miejsc do obsadzenia .............2......... ......................................................... 
 

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów: 
 

Lp. Imię i nazwisko  liczba oddanych na 
kandydata głosów 

% uprawnionych 
do głosowania 

% oddanych 
głosów ważnych**) 

1. Dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. Uczelni 16 80 94,1 

2. Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński 6 30 35,3 

3. Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek 12 60 70,6 

 
 
 
 
W wyniku głosowania zostali wybrani: 
 Imię i nazwisko 

1. Dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. Uczelni 
2. Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek 
3. ............................................................ 
4. ............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
Nie obsadzonych zostało jeszcze .........0............. miejsc. 
 
 
  



PROTOKÓŁ  Z  GŁOSOWANIA  Nr ....2.... 
 
przeprowadzonego w okręgu wyborczym nr .......13................ dnia ........17 czerwca 2020r........................... 
na zebraniu wyborczym (bez organizowania zebrania wyborczego) do urny w grupie wyborców*) ........ 

pozostali nauczyciele akademiccy 
 
w celu wybrania członków Senatu 
  
 

a) Liczba uprawnionych do głosowania ..........8. ................................................... 
b) Liczba oddanych głosów .................... 7.............................. tj. .............87,5...................% 
c) Liczba oddanych głosów ważnych ......... 7................................................................ 
d) Liczba oddanych głosów nieważnych .......... .......................................................... 
e) Liczba miejsc do obsadzenia .............1......... ......................................................... 
 

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów: 
 

Lp. Imię i nazwisko  liczba oddanych na 
kandydata głosów 

% uprawnionych 
do głosowania 

% oddanych 
głosów ważnych**) 

1. Dr inż. Bogdan Samojeden 7 87,5 100 
2. Dr inż. Krzysztof Sornek 0 0 0 

 
 
 
 
 
W wyniku głosowania zostali wybrani: 
 Imię i nazwisko 

1. dr inż. Bogdan Samojeden 
2. ............................................................ 
3. ............................................................ 
4. ............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

 
Nie obsadzonych zostało jeszcze ..........0.......... miejsc. 
 
 


