
(pieczątka jednostki organi"z,acyjneJ) 

Sprawozdanie - Protokół 

Wydziałowej (Okręgowej)* Komisji Wyborczej 
dotyczący wyboru przedstawicieli kurii pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi (wybory uzupełniające) do Rady Wydziału Historii 

w kadencji 2020-2024 

1. Data zebrania wyborczego ........ 8                  I   X         2022.......................................................... .. 
2. Przewodniczył zebraniu (podać tel., e-mail) dr hab. Konrad Bobiatyński,
k.bobiatynski@uw.edu.pl; tel. 22 55 24 517
3. Sposób powiadomienia wyborców o zebraniu wyborczym ......... poczta elektroniczna, 
strony internetowe .................................................................................................. . 
4. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej za pośrednictwem systemu USOS
5. Liczba mandatów do obsadzenia 1
6. Liczba mandatów obsadzonych 1
7. Liczba osób uprawnionych do głosowania 33
8. Liczba osób obecnych na zebraniu 17
9. Wszyscy zgłoszeni kandydaci (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)

1) Sharpe Ulyana

10. Liczba głosów oddanych na kandydatów (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko,
imię)

I tura 

1) Sharpe Ulyana - 15 głosów
Dwa głosy nieważne

11. W przeprowadzonych głosowaniach wybrano (podać tytuł, stopień naukowy,
nazwisko, imię):
1) Sharpe Ulyana

12. Miejsce przechowywania dokumentów wyborczych i nazwisko oraz imię osoby
odpowiedzialnej (podać tel., e-mail). Sekretariat WH, mgr Monika Kwiecień, 22 55 20 415

Protokolant: 

/'- S1 ... cr,bt)ti l� 

l. , Przewodniczący zebrania: 
.............. �.����1.�!\ .................................... . 

Przewodniczący Komisji Wyborczej 
. . . . . . . . . . .  )�-?ki.�. !'i.A ..................................... . 



Załącznik nr 6 do uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2019 r. 

WZÓR 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy 

(pieczątka jednostki organizacyjne1) 

Sprawozdanie - Protokół 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 

dotyczący wyboru przedstawicieli kurii pracowników niesamodzielnych do Rady 
Naukowej Dyscypliny Historia w kadencji 2021-2024 - wybory uzupełniające 

1. Data zebrania wyborczego 8 IX 2022
2. Przewodniczył zebraniu (podać tel., e-mail) dr hab. Konrad Bobiatyński, tel. 501-057-
694, mail: k.bobiatynski@uw.edu.pl
3. Sposób powiadomienia wyborców o zebraniu wyborczym - poczta elektroniczna,
strona internetowa

4. Liczba mandatów do obsadzenia 1
5. Liczba mandatów obsadzonych 1
6. Liczba osób uprawnionych do głosowania 53
7. Liczba osób obecnych na zebraniu 30

8. Wszyscy zgłoszeni kandydaci (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)

1) Dr Katarzyna Szoblik

10. Liczba głosów oddanych na kandydatów (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko,
imię)

Dr Katarzyna Szoblik: 26 
4 głosy nieważne 

11. W przeprowadzonych głosowaniach wybrano (podać tytuł, stopień naukowy,
nazwisko, imię):

1) Dr Szoblik Katarzyna

12. Miejsce przechowywania dokumentów wyborczych i nazwisko oraz imię osoby
odpowiedzialnej (podać tel, e-mail) Sekretariat WH, mgr Monika Kwiecień, 22 55 20 415;
dziekanat.wh(m,uw.edu.pl

Przewodniczący zebrania: 
........... -�-�?��A>.I'. ........................................ . 

Przewodniczący Komisji Wyborczej 
........... k�:�.�(\°. ......................................... . 

Protokolant: 




