
Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2020 UKW z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

Wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi *) 

(2 mandaty) 

25 lutego 2020 r. godz. 9:30 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

2. Imię i nazwisko kandydata 

3. Imię i nazwisko kandydata 

4. Imię i nazwisko kandydata 

5. Imię i nazwisko kandydata 

6. Imię i nazwisko kandydata 

7. Imię i nazwisko kandydata 

8. Imię i nazwisko kandydata 

9. Imię i nazwisko kandydata 

10. Imię i nazwisko kandydata 

11. Imię i nazwisko kandydata 

 

 

*) Wyboru dokonuje się poprzez: postawienie znaku X w kwadracie przy nazwiskach kandydatów, 

których wyborca popiera. 

 

Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: 

- zakreślono więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, 

- nie zakreślono żadnego z kandydatów, 

- sposób zakreślenia na karcie jest inny, niż wskazany  w *). 
 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2020 UKW z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

Wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających co najmniej stopień doktora *) 

(11 mandatów) 

25 lutego 2020 r. godz. 13:30 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

2. Imię i nazwisko kandydata 

3. Imię i nazwisko kandydata 

4. Imię i nazwisko kandydata 

5. Imię i nazwisko kandydata 

6. Imię i nazwisko kandydata 

7. Imię i nazwisko kandydata 

8. Imię i nazwisko kandydata 

9. Imię i nazwisko kandydata 

10. Imię i nazwisko kandydata 

11. Imię i nazwisko kandydata 

 

 

 

 

 

*) Wyboru dokonuje się poprzez: postawienie znaku X w kwadracie przy nazwiskach kandydatów, 

których wyborca popiera. 

 

Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: 

- zakreślono więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, 

- nie zakreślono żadnego z kandydatów, 

- sposób zakreślenia na karcie jest inny, niż wskazany  w *). 
 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/2020 UKW z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

Wybory przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli 

akademickich nieposiadających stopnia doktora *) 

(3 mandaty) 

25 lutego 2020 r. godz. 16:00 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

2. Imię i nazwisko kandydata 

3. Imię i nazwisko kandydata 

4. Imię i nazwisko kandydata 

5. Imię i nazwisko kandydata 

6. Imię i nazwisko kandydata 

7. Imię i nazwisko kandydata 

8. Imię i nazwisko kandydata 

9. Imię i nazwisko kandydata 

10. Imię i nazwisko kandydata 

11. Imię i nazwisko kandydata 

 

*) Wyboru dokonuje się poprzez: postawienie znaku X w kwadracie przy nazwiskach kandydatów, 

których wyborca popiera. 

 

Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: 

- zakreślono więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, 

- nie zakreślono żadnego z kandydatów, 

- sposób zakreślenia na karcie jest inny, niż wskazany  w *). 
 



Załącznik nr 4 do uchwały nr 9/2020 UKW z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

Wybory Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie *) 

7 kwietnia 2020 r. godz. 12:00 

 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

2. Imię i nazwisko kandydata 

3. Imię i nazwisko kandydata 

4. Imię i nazwisko kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Wyboru dokonuje się poprzez: postawienie znaku X w kwadracie przy nazwisku jednego kandydata, 

którego wyborca popiera. 

 

Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: 

- zakreślono więcej niż jednego kandydata, 

- nie zakreślono żadnego z kandydatów, 

- sposób zakreślenia na karcie jest inny, niż wskazany  w *). 



Załącznik nr 5 do uchwały nr 9/2020 UKW z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

Wybory przedstawicieli do Senatu z grupy pracowników  

niebędących nauczycielami akademickimi *) 

(2 mandaty) 

28 kwietnia 2020 r. godz. 10:00 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

2. Imię i nazwisko kandydata 

3. Imię i nazwisko kandydata 

4. Imię i nazwisko kandydata 

5. Imię i nazwisko kandydata 

6. Imię i nazwisko kandydata 

7. Imię i nazwisko kandydata 

8. Imię i nazwisko kandydata 

9. Imię i nazwisko kandydata 

10. Imię i nazwisko kandydata 

11. Imię i nazwisko kandydata 

 

*) Wyboru dokonuje się poprzez: postawienie znaku X w kwadracie przy nazwiskach kandydatów, 

których wyborca popiera. 

 

Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: 

- zakreślono więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, 

- nie zakreślono żadnego z kandydatów, 

- sposób zakreślenia na karcie jest inny, niż wskazany  w *). 
 



Załącznik nr 6 do uchwały nr 9/2020 UKW z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

 

Wybory przedstawicieli do Senatu z grupy nauczycieli akademickich  

posiadających co najmniej stopień doktora *) 

(10 mandatów) 

28 kwietnia 2020 r. godz. 12:00 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

2. Imię i nazwisko kandydata 

3. Imię i nazwisko kandydata 

4. Imię i nazwisko kandydata 

5. Imię i nazwisko kandydata 

6. Imię i nazwisko kandydata 

7. Imię i nazwisko kandydata 

8. Imię i nazwisko kandydata 

9. Imię i nazwisko kandydata 

10. Imię i nazwisko kandydata 

11. Imię i nazwisko kandydata 

 

 

*) Wyboru dokonuje się poprzez: postawienie znaku X w kwadracie przy nazwiskach kandydatów, 

których wyborca popiera. 

 

Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: 

- zakreślono więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, 

- nie zakreślono żadnego z kandydatów, 

- sposób zakreślenia na karcie jest inny, niż wskazany  w *). 
 



Załącznik nr 7 do uchwały nr 9/2020 UKW z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

Wybory przedstawicieli do Senatu z grupy nauczycieli akademickich  

nieposiadających stopnia doktora *) 

(3 mandaty) 

28 kwietnia 2020 r. godz. 13:00 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

2. Imię i nazwisko kandydata 

3. Imię i nazwisko kandydata 

4. Imię i nazwisko kandydata 

5. Imię i nazwisko kandydata 

6. Imię i nazwisko kandydata 

7. Imię i nazwisko kandydata 

8. Imię i nazwisko kandydata 

9. Imię i nazwisko kandydata 

10. Imię i nazwisko kandydata 

11. Imię i nazwisko kandydata 

 

 

 

 

 

*) Wyboru dokonuje się poprzez: postawienie znaku X w kwadracie przy nazwiskach kandydatów, 

których wyborca popiera. 

 

Głos uważa się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: 

- zakreślono więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, 

- nie zakreślono żadnego z kandydatów, 

- sposób zakreślenia na karcie jest inny, niż wskazany  w *). 


