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Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr 000-1/24/2020 

Senatu UTH Radom 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
Regulamin wyborczy 2020-2024 

 

Pieczęć 

Uczelnianej 

Komisji Wyborczej 
 

 

 

Karta zgłoszenia kandydata w wyborach na funkcję 

REKTORA 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

na kadencję 2020-2024 

 

 

 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego, tytuł, stopień naukowy ………………………………… 

 

- nauczyciel akademicki zatrudniony w UTH Rad.* 

-pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w UTH Rad.* 

- student UTH Rad.* 

- doktorant UTH Rad.* 

 

 

2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł, stopień naukowy ………………………………………. 

 

 

 

 

data i podpis zgłaszającego: ……………………………… 

 

 

 

3. Oświadczenie kandydata 

 

- Wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

- Spełniam wymagania określone w § 18 i § 31 ust. 3 i 6 statutu Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

- Spełniam wymagania określone w § 3 ust. 3 Regulaminu Wyborczego UTH Rad. 

 

 

 

data i podpis kandydata: ………………………………… 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały 

Nr 000-1/24/2020 
Senatu UTH Radom 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Regulamin wyborczy 2020-2024 
 

Pieczęć 

Uczelnianej 

Komisji Wyborczej 
 

 
 

Karta zgłoszenia kandydata  

w wyborach na członka Kolegium Elektorów  

na kadencję 2020-2024 

jako przedstawiciela z grupy 

 

………………………………………………… 
 

 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego, tytuł, stopień naukowy …………………………………… 

 

jednostka organizacyjna                                                   ……………………………………   

 

- nauczyciel akademicki zatrudniony w UTH Rad.*        

- pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w UTH Rad.* 

 

 

2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł, stopień naukowy lub zawodowy ……………………… 

 

jednostka organizacyjna                                                   ……………………………………   

 

 

 

data i podpis zgłaszającego: ……………………………… 

 

 

3. Oświadczenie kandydata 

 

- Wyrażam zgodę na kandydowanie do …………………………………………………….. 

- Posiadam bierne prawo wyborcze w myśl § 3 ust. 2 Regulaminu Wyborczego UTH Rad. 

- Dopełniłem/am obowiązku określonego § 6 ust. 7 Regulaminu Wyborczego UTH Rad., 

wynikającego z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.). 
 

 

data i podpis kandydata: ………………………………… 

 

 

 
  _____________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do uchwały 
Nr 000-1/24/2020 

Senatu UTH Radom 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
Regulamin wyborczy 2020-2024 

 

Pieczęć 

Uczelnianej 

Komisji Wyborczej 
 

 

Karta zgłoszenia kandydata  

w wyborach na członka Senatu 

na kadencję 2020-2024 

jako przedstawiciela z grupy 

 

……………………………………………………. 

 

 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego, tytuł, stopień naukowy …………………………………… 

 

jednostka organizacyjna                                                   ……………………………………   

 

 

- nauczyciel akademicki zatrudniony w UTH Rad.*        

- pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w UTH Rad.* 

 

 

2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł, stopień naukowy lub zawodowy ……………………… 

 

jednostka organizacyjna                                                   ……………………………………   

 

 

 

data i podpis zgłaszającego: ……………………………… 

 

 

3. Oświadczenie kandydata 

 

- Wyrażam zgodę na kandydowanie do …………………………………………………….. 

- Posiadam bierne prawo wyborcze w myśl § 3 ust. 2 Regulaminu Wyborczego UTH Rad. 

- Dopełniłem/am obowiązku określonego § 6 ust. 8 Regulaminu Wyborczego UTH Rad., 

wynikającego z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.). 
 

 

data i podpis kandydata: ………………………………… 

 

 

 
  _____________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 do uchwały 
Nr 000-1/24/2020 

Senatu UTH Radom 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
Regulamin wyborczy 2020-2024 

 

Pieczęć 

Uczelnianej 

Komisji Wyborczej 
 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach na funkcję 

REKTORA 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

na kadencję 2020-2024 

 

 

 

Data wyborów:                                                                        Tura: 

__________________                                                                ___________ 

 

Głosowanie: 

____________   

  

 

 

1. Abacki Andrzej 

 

 

2. Babacki Bogumił 

 

 

 

3. Cabacki Cyryl 
 

 

4. Wstrzymuję się od głosu 
 

Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku ,,x” w prostokątnym polu 

przy nazwisku tylko jednego kandydata. 

Glos jest ważny również w przypadku, gdy nie postawiono znaku ,,x” w polu przy nazwisku 

kandydata, a postawiono znak ,,x” w polu ,,WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Głos jest nieważny, gdy: 

- postawiono znak ,,x” w więcej niż jednym polu, 

- nie postawiono znaku ,,x” w żadnym polu, 

- karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, 

- znak ,,x” postawiono poza prostokątnym polem, 

- na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.  
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Załącznik Nr 5 do uchwały 
Nr 000-1/24/2020 

Senatu UTH Radom 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
Regulamin wyborczy 2020-2024 

 

Pieczęć 

Uczelnianej 

Komisji Wyborczej 
 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach na funkcję 

REKTORA 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

na kadencję 2020-2024 

 

 

 

 

Data wyborów:                                                                        Tura: 

__________________                                                                ___________ 

 

Głosowanie: 

____________   

  
 

 

 

 

                                                                    WSTRZYMUJĘ SIĘ 

      TAK                           NIE                    OD GŁOSU 

 

     Abacki Andrzej 

 

 

 

 

 

 

Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku ,,x” tylko w jednym 

z prostokątnych pól. 

Glos jest ważny również w przypadku, gdy nie postawiono znaku ,,x” w polu przy nazwisku 

kandydata, a postawiono znak ,,x” w polu ,,WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Głos jest nieważny, gdy: 

- postawiono znak ,,x” w więcej niż jednym polu, 

- nie postawiono znaku ,,x” w żadnym polu, 

- karta jest podarta, skreślono nazwisko kandydata, 

- znak ,,x” postawiono poza prostokątnym polem, 

- na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.  
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Załącznik Nr 6 do uchwały 

Nr 000-1/24/2020 
Senatu UTH Radom 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Regulamin wyborczy 2020-2024 
 

Pieczęć 

Uczelnianej 

Komisji Wyborczej 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach do 

 

                                         ……………………………………………………………. 

   (Kolegium Elektorów, Senatu) 

 

z grupy ……………………………………………………… 

                    (określenie grupy pracowników) 

 

okręg wyborczy nr …………….. 

                                                                 na kadencję 2020-2024 

 

Data wyborów:                                                                                                             Tura:             ___________ 

             ______________                                                                                                                                           

Głosowanie:  ____________   

 

Liczba miejsc                                                                 m 

mandatowych 

 

1. Abacki Andrzej 

 

 

2. Babacki Bogumił 

 

 

 

3. Cabacki Cyryl 

 

 

4. Dadacki Damian 

 

 

5. Gagacki Grzegorz 

 

 

 

6. Wstrzymuję się od głosu 
 

 

Oddanie ważnego głosu wymaga postawienia znaku ,,x” w prostokątnym polu przy nazwiskach nie więcej niż m 

kandydatów. 

Glos jest ważny również w przypadku, gdy nie postawiono znaku ,,x” w polu przy nazwisku kandydata, a postawiono 

znak ,,x” w polu ,,WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Głos jest nieważny, gdy: 

- znak ,,x” postawiono przy większej liczbie nazwisk niż liczba miejsc mandatowych, 

- nie postawiono znaku ,,x” w żadnym polu, 

- karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, 

- znak ,,x” postawiono poza prostokątnym polem, 

- na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.  

 

 

 

 

 

 


