
Załącznik Nr 3a 
do Regulaminu Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

 

   
KOMISJA WYBORCZA  

……………………………………………………………. 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
 
 

Protokół z wyborów kandydatów  
(w przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnej tury głosowania należy sporządzić nowy protokół z podaniem numeru tury) 

do             
Senatu/Rady Wydziału/Kolegium Elektorów Uniwersytetu/Kolegium Elektorów Wydziału  

spośród          , 
nazwa właściwej grupy pracowników  

samodzielnych pracowników – nauczycieli akademickich/pozostałych nauczycieli akademickich/ pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi  

które odbyły się w dniu    r. w godz.    
 
 
W obecności członków …………………….. Komisji Wyborczej – lista obecności w załączeniu 

–  

w dniu …………………………………. r. o godz. ……………….. rozpoczęły się wybory do 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……spośród 

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

Wybory rozpoczął Przewodniczący ………………………. – ………………………………………………….. 

Wybory trwały bez przerwy do godz. ……………………..  

 

Liczba mandatów do obsadzenia:    

 

W wyborach oddano    głosów, w tym:  

Głosów ważnych:     

Głosów nieważnych:   

 

 



Poszczególni kandydaci do      otrzymali następującą liczbę głosów:  

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów:   

1      

2      

3      

4      

 
Wobec powyższego następujący kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów:  
 

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów:   

1      

 
 
Pozostało do obsadzenia   mandatów, i do   tury wyborów przechodzą 

kandydaci, którzy uzyskali największą liczbą głosów w głosowaniu w liczbie o połowę 

wyższej niż liczba mandatów do obsadzenia:  

 

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów:   

1      

2      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokołował: 
………………………………… 
 

Sekretarz …………………………. 
Komisji Wyborczej 

…………………………………….. 

 

Przewodniczący ……………………….. Komisji 
Wyborczej 

……………………………………………….. 
 
 

…………………………………………………… 
 



Załącznik Nr 3b 
  do Regulaminu Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

 
 

   
KOMISJA WYBORCZA  

……………………………………………………………. 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
 
 

Protokół z wyborów kandydatów  

(w przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnej tury głosowania należy sporządzić nowy protokół z podaniem numeru tury) 
do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z grupy profesorów i doktorów habilitowanych  

które odbyły się w dniu    r. w godz.    

 
 
W obecności członków …………………….. Komisji Wyborczej – lista obecności w załączeniu 

–  

w dniu …………………………………. r. o godz. ……………….. rozpoczęły się wybory do Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spośród 

……………………………………………………………… 

Wybory rozpoczął Przewodniczący ………………………. – 

………………………………………………….. 

Wybory trwały bez przerwy do godz. ……………………..  

Po zamknięciu wyborów ………………….…………………. Komisja Wyborcza sprawdziła 

quorum. W głosowaniu wzięło udział …………...… uprawnionych do głosowania.  

Wobec powyższego komisja podjęła uchwałę o stwierdzeniu ważności wyborów – 

uchwała stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Następnie przystąpiono do obliczenia liczby głosów.  

 
Liczba mandatów do obsadzenia:    

 

W wyborach oddano    głosów, w tym:  

Głosów ważnych:     

Głosów nieważnych:   



 
Poszczególni kandydaci do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymali 

następującą liczbę głosów:  

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów:   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
Wobec powyższego następujący kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów:  
 

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów:   

1      

2      

 
 
Pozostało do obsadzenia   mandatów, i do   tury wyborów 

przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbą głosów w głosowaniu w liczbie 

o połowę wyższej niż liczba mandatów do obsadzenia:  

 

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów:   

1      

2      

 
 
 
Protokołował: 
………………………………… 
 

Sekretarz …………………………. 
Komisji Wyborczej 

…………………………………….. 

 

Przewodniczący ……………………….. Komisji 
Wyborczej 

……………………………………………….. 
 
 

…………………………………………………… 
 
 



Załącznik Nr 3c 
do Regulaminu Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

 
  

   
KOMISJA WYBORCZA  

……………………………………………………………. 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
 
 
 

Protokół z wyborów kandydatów  

(w przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnej tury głosowania należy sporządzić nowy protokół z podaniem numeru tury) 
na          

Rektora/Prorektora /Dziekana/Prodziekana 

które odbyły się w dniu    r. w godz.    

 
 
W obecności członków ……………….. Komisji Wyborczej - lista obecności w załączeniu – w dniu 

…………………………………. r. o godz. ……………….. rozpoczęły się wybory na 

……………………………………………….. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Wybory rozpoczął Przewodniczący ………………………. – ………………………………………………….. 

Wybory trwały bez przerwy do godz. ……………………..  

 

Po zamknięciu wyborów ………………….…………………. Komisja Wyborcza sprawdziła quorum. 

W głosowaniu wzięło udział …………...… członków Kolegium Elektorów ………………………  

Wobec powyższego komisja podjęła uchwałę o stwierdzeniu ważności wyborów – uchwała 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Następnie przystąpiono do obliczenia liczby głosów.  

 
 
W wyborach oddano    głosów, w tym:  

Głosów ważnych:     

Głosów nieważnych:   



 

 

 

 

 

Poszczególni kandydaci na       otrzymali następującą liczbę 

głosów:  

Lp. Nazwisko Imię Liczba głosów:   

1      

2      

 

Wobec powyższego komisja  

podjęła uchwałę o wyborze ................................................................................................... .... na 

…………………………………………..…………………………. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Uchwała stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

 
 
 

Protokołował: 
………………………………… 
 
Sekretarz ………………………. Komisji 

Wyborczej  
…………………………………………. 
Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie  

 

Przewodniczący …………………….Komisji 
Wyborczej 

…………………………………………………… 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 
 

…………………………………………………… 
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