
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 
 

WYBORY DO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU OGRODNICTWA II KADENCJI NA LATA 2015-2018 
 

Instrukcja głosowania 
 

Głosowanie odbywa się w sposób tajny.  
W każdej grupie mandatowej podano liczbę mandatów. Oddać głos „za” Kandydatem oznacza postawić znak „X” w szarej kratce po prawej stronie nazwiska  
i imienia Kandydata.  
Głos można oddać na tylu Kandydatów, ile jest mandatów w danej grupie mandatowej. Można też oddać mniej głosów.  
Oddanie większej liczby głosów niż jest miejsc mandatowych w danej grupie mandatowej powoduje nieważność głosu. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

SADOWNICTWO WARZYWNICTWO ROŚLINY OZDOBNE PSZCZELNICTWO 

Grupa mandatowa: pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowisku prof. zwycz. i prof. nadzw. 

Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię 
 

Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię 
 

Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię 
 

Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  Prof. dr hab. nazwisko i imię  

Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  

Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  

Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  

Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  Dr hab. nazwisko i imię  

        

        

Liczba mandatów 7 
Można oddać 7 głosów lub mniej  

Liczba mandatów 7 
Można oddać 7 głosów lub mniej 

Liczba mandatów 4 
Można oddać 4 głosy lub mniej 

Liczba mandatów 2 
Można oddać 2 głosy lub mniej  
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SADOWNICTWO WARZYWNICTWO ROŚLINY OZDOBNE PSZCZELNICTWO 

Grupa mandatowa: pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowisku adiunkta 

Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię 
 

Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  

Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  

Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  Dr nazwisko i imię  

        

        

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos  

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos  

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos  

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos  

 
 
 

SADOWNICTWO WARZYWNICTWO ROŚLINY OZDOBNE PSZCZELNICTWO 

Grupa mandatowa: pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowisku asystenta oraz pracownicy bad.-tech. 

Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  

Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  

Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię 
 

Mgr nazwisko i imię  

Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  

Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  Mgr nazwisko i imię  

        

        

        

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos  

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos  

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos  

Liczba mandatów 1 
Można oddać 1 głos 

 


