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ZGŁOSZENIE  
KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM ELEKTORÓW 

kadencji 2020-2024 
 
 
W wyborach do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 w grupie:1 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo 
profesora uczelni, w I okręgu wyborczym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo 
profesora uczelni, w II okręgu wyborczym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo 
profesora uczelni, w III okręgu wyborczym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-
dydaktycznymi, w I okręgu wyborczym, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-
dydaktycznymi, w II okręgu wyborczym, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-
dydaktycznymi, w III okręgu wyborczym, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni,  będących pracownikami dydaktycznymi, o której mowa  
w § 19 ust. 1 Ordynacji wyborczej 
 

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o której mowa w § 19 
ust. 2 Ordynacji wyborczej 
 

zgłaszam następującego kandydata: 
 
Imię i nazwisko kandydata ………………………………………………………………………… 

Urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r.2      

TAK      NIE 

Stanowisko …………………………………………………………………………………………… 

Jednostka organizacyjna ……………………………………………………………………..…… 

                                                           
1
 we właściwej kratce wstawić znak „X” 

2
 we właściwej kratce wstawić znak „X” 
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Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów: 

 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………...…… 

Stanowisko ……………………………………………………………………………………..…… 

Jednostka organizacyjna ……………………………………………………………………..…… 

 
 

         ……………………………… 
      podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

 
 
 
Załącznik do zgłoszenia: 

 Oświadczenie kandydata na członka Kolegium Elektorów kadencji 2020-2024 
o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 

 
 

Wypełnia członek UKW przyjmujący zgłoszenie 

Data zgłoszenia kandydata 
 

 
 
 

 
 

                                                                      ……………………………………………………… 
czytelny podpis członka UKW przyjmującego zgłoszenie 

 

 
 
 

Wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia 

 
Oświadczam, że zostało mi wydane potwierdzenie dokonania zgłoszenia kandydata  
do Kolegium Elektorów kadencji 2020-2024. 
 
 
 

                                                                      …………………………………………… 
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia 

 

 


