
Komunikat Komisji Wyborczej 

PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

z dnia 20 października 2022 r. 

I. Komisja Wyborcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 października 2022 r. podjęła  

następujące czynności w wyborach uzupełniających do kolegium elektorów na kadencję 2020-

2024 oraz w wyborach uzupełniających do senatu na kadencję 2020-2024: 

 

1. ustaliła następującą listę zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

kandydowania w wyborach uzupełniających do kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 na 

przedstawiciela nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych: 

 

- lista kandydatów na przedstawiciela nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk 

Społecznych i Humanistycznych: 

1) dr Biernicka Joanna; 

 

2. ustaliła szczegółowy wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do kolegium 

elektorów na kadencję 2020-2024 na przedstawiciela nauczycieli akademickich Wydziału 

Nauk Społecznych i Humanistycznych; 

  

3. ustaliła następującą listę zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

kandydowania w wyborach uzupełniających do kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 na 

przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: 

 

- lista kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu: 

1) mgr Florek Renata, 

2) mgr Nowak Marzena; 

 

4. ustaliła szczegółowy wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do kolegium 

elektorów na kadencję 2020-2024 na przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu; 

  

5. zaktualizowała listę wyborczą nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych 

 i Nauk o Zdrowiu, którzy posiadają czynne prawo wyborcze  w wyborach uzupełniających do 

kolegium elektorów na kadencję 2020-2024; lista znajduje się do wglądu u sekretarza Komisji 

Wyborczej w pokoju nr 30A w budynku przy ul. Sienkiewicza 50 w godzinach 8.00-15.00; 

 

6. ustaliła następujące listy zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

kandydowania w wyborach uzupełniających do senatu na kadencję 2020-2024 na 

przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych: 

 

- lista kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk 

Społecznych i Humanistycznych, którzy posiadają  co najmniej stopień naukowy 

doktora: 

1) dr Lis Stanisław, 

2) dr Szulich Piotr, 

3) dr Zych Anna; 



- lista kandydatów na przedstawiciela nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk 

Społecznych i Humanistycznych, którzy nie posiadają  co najmniej stopnia naukowego 

doktora: 

1) mgr Siwiec Monika; 

 

7. ustaliła szczegółowe wzory kart do głosowania w wyborach uzupełniających do senatu na 

kadencję 2020-2024 na przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych 

i Humanistycznych; 

 

8. ustaliła następujące listy zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

kandydowania w wyborach uzupełniających do senatu na kadencję 2020-2024 na 

przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:  

 

- lista kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu, którzy posiadają  co najmniej stopień naukowy doktora: 

1) dr n. med. Dziewa Agnieszka; 

 

- lista kandydatów na przedstawiciela nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu, którzy nie posiadają  co najmniej stopnia naukowego 

doktora: 

1) mgr Rożek Grażyna; 

 

9. ustaliła szczegółowe wzory kart do głosowania w wyborach uzupełniających do senatu na 

kadencję 2020-2024 na przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu;  

  

10. zaktualizowała listy wyborcze nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych 

 i Nauk o Zdrowiu: listę posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz listę 

nieposiadających stopnia naukowego doktora, którzy posiadają czynne prawo wyborcze  

w wyborach uzupełniających do senatu na kadencję 2020-2024; listy znajdują się do wglądu 

u sekretarza Komisji Wyborczej w pokoju nr 30A w budynku przy ul. Sienkiewicza 50  

w godzinach 8.00-15.00. 

 

II. Komisja Wyborcza apeluje do uprawnionych Wyborców o zaangażowanie i udział  

w wyborach uzupełniających do kolegium elektorów i senatu na kadencję 2020-2024. 

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej 

 

 

dr Józef Rejman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


