
FORMULARZZGŁOSZENIA KAIIDYDATURY NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD
LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

W WYBORACH PRZEPROWADZANYCH W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
W PIERWSZYM PoŁRocZU 2021 RI

1. INFORMACJE PODSTAWOWE O KANDYDACIE NA DELEGATA

1) Imię i nazwisko kandydata: . ,. . *.Y.b. M. .l. Ł A
2) Numer PWZ kandy data: .. ..} .a..; ,k.Ą
3) Oznaczenie rejonu wyborczego kandydata (numer): . i j. j.....

4) Rok uzyskaniaprawa wykonywania zawodu przezkandydata: ........_.,,.!,.,i*,.i.t......

5) Ogólne określenie fonny (rniejsca) wykonywania zawodu przez kandydata; należy przez

podkreślenie wskazać wśród:

,, 
_ 
lł1o|ną__pryktJŁą_ _

7 inspekcja rł etervnaryjna

. szkoła \\lyzsza

/ inne lrriejsce zatrudnienia (ako lekarz lvcterv,narii)

ż nierł,1,,konl,uanie zarł,odu lekarza weterynarii

2. OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAZENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

Ośrviadczanl. że lvvrażarn zgodę na kandydowanie w wyborach na delegata na Okręgowy Zjazd
Lekarn \\'etennarii \\'arszal,,skiej lzblt Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie
korespondencyjnyrn rł, pienł,szyln półroczu 2021 r.

}+
/'\\,łasnoręczny, podpis kandydata na delegata/

wypełnić tylko gdy

?^:-

Zgodnie z § 56 ust. 4 regulaminu wyborów w przypadku niezałączenia oślviadczenia kandydata o wyrażeniu
zgody na kandydowanie. potwierdzerrie wyrażenia zgody na kandydowanie uzyskuje Okręgowa Komisja
Wyborcza przy wykorzystaniu dostępnych środków technicznych (dotyczy to np. sytuacji gdy zgłaszający zę
względów teclrnicznych lub epidemicznych nie może uzyskać oświadczęI'ia o rł,yrażaniu zgody podpisanego
przez kandydata).

1 Opracowano na podstawie regularninu rłl,borórv do organów i rv organach izb lekarsko-rł,eterynaryjnych oraz trybu
odrvoływania organów i członków tych organów stanowiącego załączntk do uchwały Krajorvej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej Nr 70/202liVIl z dnia 2l stycznia 202l r. (w formularzu jako: regulamin wyborów).



INFORMACJE
(z § 55 ust.3 reg. wyborów)

NA STRONIE INTERNETOWEJ WILW ZOSTANĄ UMIESZCZONE
TYLKO INFORMACJE PODANE W TABELI

a) zdjęcie kandydata (kundl,claL,i lttogq pr:eka:tlc tb Biura ll lLWswlle ptldpisune zdjęt.ie lttb.jcgo.skan;
b r tl k w.v ttt ttgtl li ./ ó r m a l n.l,c, h t, o l o :d j ę t, i cl 1

b) rok uzyskania
dyplomu |ekarza
weterynarii Jooą
c) tytuł i stopień
naukowy

d) posiadane
specjalizacje,

e) rniejsce
lvykonl,rł,ania zawodu
lub infonnacje o
nierrlkonvrvaniu
zalł,odu
f) funkcje pełnione ir
satnorządzie.

g) adres poczt\
elektronicznej i lub
nr telefonu
h) inne infonnacje o
kandydacie.
obejrnujące
dotychczasorł,y
przebieg pracy
zarł,odolł,ej
i innej aktywności
pozazarvodowej w
zakresie działalności
publicznej

4.INFORMACJE, KTORE KANDYDAT MOZE PODAĆ DOBROWOLNIE
(wnioskując jednocześnie o umieszczenie tych informacji na stronie internetowej

Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)2

Na podstawie § 55 ust. 3 regulaminu wyborów wrroszę do Okręgowej Komisji Wyborczej o umieszczanie na
stronię na stronie internetowej Warszawskiej lzby Lekarsko-Weterynaryjnej informacji o kandydowaniuprzeze
mnie wę wskazanym powyżej rejonie wyborczym wIaz z informacjami podanymi w poniższej tabeli:

;;ffi;;;;6;;;

: zgodnie z § 55 ust. 3 re_Ęulaminu wyborów na lł,niosek kandydata zamieszcza się. rvyłącznie na stronie internetowej
okręgorvej izby lekarsko-weterynaryjnej. wskazane tam informacje o kandydacie.


