
UCHWAI"A I\łR 31f2o20
UCZELI\IHIqEJ KOIiilISJI WYBORCZF^I

UI{IWERSYTE TU STftT,tr;CnrSXrnCO

zdnja2J mąja2a20l

w sprawie wzonów protokołńw gbaowań w trybic wykorzystuiłcyn tecbnol.ogie
informetyczne

Na podstawie s 37 zń4cznika nr 4 stanowiqęgo zdrąszlntk do uchvraly nr 58/2019 Senafu
Uniwersytetu Szczecinskiego 7dnia30 m{a 2019 r. w sprawie przyjpiastatutu Uniwersytetu
Szczecińskiego uchwala się, co następuje:

s1

Ustala się wzory protokołów glosowania w formie okra{lonej w zdączniku do uchwĄ.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcta

Przswodnicz'ący UKW: Dariusz Chojecki

O*e7"-a

s2



ZAŁĄCZNIK do uchwĄ nt 3||2W0 UKW

PRoToKÓŁ GŁosowAI{IA

Do UCZELNIANEGo K0LEGIUM nLEKToRÓw

1. Grupawyborcza:
f. okręg wyborczry: .:..........
3. Głosowaniewdnru:
4. Czas głosowania:

5. PODKOMISJIA:...

6. Tura: ...

7 . Liczbawyborców uprawnionych do głosowania" licńa głosujqcycĘ liczba głosów oddarrych na

poszczególnych kandydatów:

Numer
ol<ręgu

wyborczego

Liczba
uprawnionych do

głosowania

Lrczba g|osująqych
wvborców

Głosy

watne nrewaale

okręg l-01 nie doĘczy

Minimaha licńa głosow wymagam do d*ffimią wyboru
(stwierdzenie kwonm na podstawie oddmych gbsolqL

nie doĘczy

8. Poszczególni kandydaci oforymali następujqqą|iczĘ głosów:

l .
(nuzwisko i imię)

2.
(nawiskoi imĘ)

(nuwisko i imię)

cil;il;t

(liczba głosów)

til-b";ffi;t

g. Komisja Skrutacyjna stwierdza' ze spośńd kandydatóvr, którry uzyskali wymaganą liczbę

głosów do Uczelniźmego Kolegium Elektoróą Zostali wybrani:

1. (nazwisko i imię) (liczba głosów)

(liczba głosów)
. ) .

(nazwisko i imię)

l ,
J . (nazwisko i imię; (liczba głosÓw)

l0. Komisja Skrutacyjna stwierdza, ie następujący kandydaci przęchodzą do kolejnego

głosowania:

1 . (nazwisko i imię (liczba głosów)
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2.

(nzwisko i imię (liczba głosów)

(nazwisko i imĘ (liebagłosów)

1 1. Uwagi czlonków Uczelnianej Komisji Wyborczej dcr przebięu głosowania:

12. PRoToKoŁ GŁosowANIA Do UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓw

sporzędzili:

a
J .

l .

2.

a
J .

4.

5 .

(nazwisko i imĘ czffiaKomĘi)

(nanłi*b i inĘ człe*.a Kffinsii)

(nzwisko i imĘ effi KdniĘii)

(l'uwisco i funĘ tffi KołtliĘii)

frewisko i imię ffia Kcnirii)

(przawodrricz4cy albo [poważliony członek I'Kw)

(podpis)


