
UCHWAŁA Nr 11/2020 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 9 czerwca 2020 roku 

 
 

w sprawie określenia wzorów kart wyborczych w wyborach 
do Senatu UPH na kadencję 2020-2024 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 1 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 8 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu UPH, 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Określa się wzory kart wyborczych w wyborach do Senatu UPH na kadencję 2020-2024, tj.: 

1) wzór karty wyborczej w głosowaniu łącznym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2) wzór karty wyborczej na jednego kandydata, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 

Przewodnicząca 

Uczelnianej Komisji Wyborczej UPH 

 

dr Marlena Drygiel-Bielińska 

  



Załącznik nr 1 do uchwały UKW Nr 11/2020 

 

- WZÓR - 

 
 
……………………………………….. 
       pieczęć komisji wyborczej 

 

KARTA  DO  GŁOSOWANIA 

w wyborach do Senatu UPH na kadencję 2020-2024 

w grupie 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni / 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor 

uczelni / doktorantów i studentów / pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

na Wydziale ……………………………………………………………….. 

 

Data wyborów: ………………………………. 

Głosowanie Nr …… 

Liczba mandatów do obsadzenia: ………… 

 

L.p. Nazwisko i imię kandydata (alfabetycznie):   ZA 

1. ………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………. 
 

4. ………………………………………………………. 
 

5. ………………………………………………………. 
 

6. ………………………………………………………. 
 

7. ………………………………………………………. 
 

8. ………………………………………………………. 
 

9. ………………………………………………………. 
 

10. ………………………………………………………. 
 

11. ………………………………………………………. 
 

12. ………………………………………………………. 
 



13. ………………………………………………………. 
 

14. ………………………………………………………. 
 

15. ………………………………………………………. 
 

16. ………………………………………………………. 
 

17. ………………………………………………………. 
 

18. ………………………………………………………. 
 

19. ………………………………………………………. 
 

20. ………………………………………………………. 
 

 

 

 
POUCZENIE O ZASADACH GŁOSOWANIA: 
 
Na karcie należy postawić znak „X” w kratce po prawej stronie nazwiska kandydata. 
 
Głos jest ważny jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której zaznaczono nie więcej niż tylu 
kandydatów,  
ile jest mandatów do obsadzenia. 
 
Głos jest nieważny jeżeli: 
1) oddany został na nieważnej karcie do głosowania; 
2) na karcie do głosowania nie wskazano żadnego kandydata; 
3) z karty do głosowania nie można jednoznacznie stwierdzić, jakiego wyboru dokonał wyborca; 
4) na karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia; 
5) karta do głosowania została całkowicie przedarta; 
6) na karcie do głosowania dokonano dopisków lub postawiono inne znaki. 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do uchwały UKW Nr 11/2020 

 

- WZÓR - 

 
 
……………………………………….. 
       pieczęć komisji wyborczej 

 

KARTA  DO  GŁOSOWANIA 

w wyborach do Senatu UPH na kadencję 2020-2024 

w grupie 

……………………………………………………………………………………………. 

 

na Wydziale ……………………………………………………………….. 

 

Data wyborów: ………………………………. 

Głosowanie Nr …… 

Liczba mandatów do obsadzenia: 1 

 

Nazwisko i imię kandydata:  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 

………………………………………………………… 
 

  

 

 

 
POUCZENIE O ZASADACH GŁOSOWANIA: 
 
Na karcie należy postawić znak „X” w jednej z kratek po prawej stronie nazwiska kandydata. 
 
Głos jest ważny jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której postawiono znak „X” w jednej  
z kratek po prawej stronie nazwiska kandydata. 
 
Głos jest nieważny jeżeli: 
1) oddany został na nieważnej karcie do głosowania; 
2) jeżeli znak „X” nie będzie postawiony w żadnej kratce lub będzie postawiony w więcej niż jednej kratce; 
3) z karty do głosowania nie można jednoznacznie stwierdzić, jakiego wyboru dokonał wyborca; 
4) karta do głosowania została całkowicie przedarta; 
5) na karcie do głosowania dokonano dopisków lub postawiono inne znaki. 

 

 


