
 

Instrukcja głosowania 

Wybory elektorów odbędą się w  Filii Białej Podlaskiej w środę 13 stycznia2016, a w AWF 
Warszawa w czwartek 14 stycznia 2016. Będziemy wybierać elektorów  do Uczelnianego 
Kolegium Wyborczego i Wydziałowych Kolegiów Wyborczych. Głosować będzie można w   
Filii Białej Podlaskiej godz.10.00-13.00, oraz w AWF Warszawa godz.9.30-13.00 

Biały, niebieski, żółty, zielony i różowy – takie kolory będą królowały w lokalach wyborczych.  
Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła wzory kart na jakich oddamy głosy w styczniowych 
wyborach. 
Karty do głosowania będą formatu A4. Głosujemy stawiając w kratce obok nazwiska dwie 
krzyżujące się ze sobą linie np. X.  

 
Prezentujemy wzory kart do głosowania: 
Karta do głosowania w wyborach do:  Uczelnianego Kolegium 
Elektorów w AWF Warszawa  i Filii w Białej Podlaskiej 
 
1. Karta do głosowania w wyborach do: Uczelnianego Kolegium Elektorów Wydziału 
Wychowania Fizycznego w Warszawie   

- drukowana będzie na papierze koloru niebieskiego grupa „B”.  
Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej 

2. Karta do głosowania w wyborach do: Uczelnianego Kolegium Elektorów Wydziału 
Turystyki i Rekreacji w Warszawie   

- drukowana będzie na papierze koloru zielonego grupa „B”  
Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 

3. Karta do głosowania w wyborach do: Uczelnianego Kolegium Elektorów Wydziału 
Rehabilitacji w Warszawie   

- drukowana będzie na papierze koloru różowego grupa „B”  
Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 
 
4. Karta do głosowania w wyborach do: Uczelnianego Kolegium Elektorów w 
Warszawie  grupa „C” 
- drukowana będzie na papierze koloru żółtego grupa „C”  
Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 

6. Karta do głosowania w wyborach do: Uczelnianego Kolegium Elektorów Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.    

- drukowana będzie na papierze koloru niebieskiego grupa „B”  
Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 

7. Karta do głosowania w wyborach do: Uczelnianego Kolegium Elektorów Wydziału 
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.    

- drukowana będzie na papierze koloru zielonego grupa „B”  



 

Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 
 

8. Karta do głosowania w wyborach do: Uczelnianego Kolegium Elektorów w Białej 
Podlaskiej    grupa „C” 
- drukowana będzie na papierze koloru żółtego grupa „C”  
Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 
 

 

Karta do głosowania w wyborach do  Wydziałowego Kolegium Elektorów  
w AWF Warszawa    

 

1.Karta do głosowania w wyborach do: Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału 

Wychowania Fizycznego w Warszawie   

- drukowana będzie na papierze koloru białego grupa „B” i niebieskiego grupa „C” .  

Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 

2. Karta do głosowania w wyborach do: Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału 

Turystyki i Rekreacji w Warszawie   

- drukowana będzie na papierze koloru białego grupa „B” i zielonego grupa „C” .  

Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 

3. Karta do głosowania w wyborach do: Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału 

Rehabilitacji w Warszawie   

- drukowana będzie na papierze koloru białego grupa „B” i żółtego grupa „C” .  

Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 

 
Karta do głosowania w wyborach do Wydziałowego Kolegium Elektorów  

w  Filii w Białej Podlaskiej 
 

4. Karta do głosowania w wyborach do: Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.    

- drukowana będzie na papierze koloru białego grupa „B” i niebieskiego grupa „C” .  

Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 

5. Karta do głosowania w wyborach do: Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału 

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.    

- drukowana będzie na papierze koloru białego grupa „B” i różowego grupa „C” .  

Listy kandydatów na elektorów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Warszawa, dnia ……….2016 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 
Kandydaci do Uczelnianego Kolegium Elektorów  

Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie  

         Grupa B - pozostali nauczyciele akademiccy 
   

         
Można głosować maksymalnie na 3 osoby przez wstawienie  

znaku „X” w kratce  przy nazwiskach wybranych kandydatów, 

 
1. Nazwisko i imię  

 □ 
 

  
 

2. Nazwisko i imię  
 □ 

 

  
 

3. Nazwisko i imię  
 □ 

 

  
 

4. Nazwisko i imię  
 □ 

 

  
 

5. Nazwisko i imię  
 □ 

 

  
 

6. Nazwisko i imię  
 □ 

 

  
 

  
 

   
   

 Głos jest nieważny, jeśli:  
     

□ znak „X” w kratkach został umieszczony przy większej liczbie nazwisk 

kandydatów niż maksymalna liczba mandatów 
   

 
Pieczęć 

Uczelnianej 
Komisji Wyborczej 

2016 -2020 
 

 


