
FORMULARZ DATURY NA DELEG NA OKRĘGOWY ZJ
LE KARŁY V ȚERYNARII SKIEJ IZBY LEKARSKO-ss ETERYNARYJNF,J

W WS BORACH PRZEPROWADZANYCH W

W 

1. INFORMACJE E O 

l) Imię i nazwisko kandydata:

2) Numer P WZ kandydata:

2021 R.'

NA DELEGATA

3) Oznaczenie rejonu wyborczego kandydata (numer):

4) Rok uzyskania prawa wykonywania zawodu przez kandydata: . 99

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

podkreślenie waazać wśród:

wolna praktyka

inspekcja weterynaryjna

szkoła wyższa

inne tnicjsce zatnłdnicnia Oako lekarz weterynarii)

zawodu lekarza weterynarii

2. IADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

Ośssiadczatn, że wyrażałn zgodę na kandydowanie w wyborach na delegata na Okręgowy Zjazd

Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjncj prze rowadzanych w trybie

korespondencyjnyn w pienvszym półroczu 2021 r.

/własnoręczny podpi. andydata na delegata/

3. INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM KANDYDATURĘ (należy wypełnić tylko gdy

kandydaturę zgłasza inny członek rejonu wyborczego niż sa kandydat)

I ) Imię i nazwisko zgłaszającego kandydaturę•

2) Numer prawa wykonywania zawodu zgłaszającego kandydaturę: C.Cc:?

[własnoręczny podpis zgłaszającego kandydaturę/

Zgodnie z S 56 ust. 4 regulaminu wyborów w przypadku niezałączenia oświadczenia kandydata o wyrażeniu

zgody na kandydowanie, potwierdzenie wyrażenia zgody na kandydowanie uzyskuje Okręgowa Komisja

Wyborcza przy wykorzystaniu dostępnych środków technicznych (dotyczy to np. sytuacji gdy zgłaszający ze

względów technicznych lub epidemicznych nie może uzyskać oświadczenia o wyrażaniu zgody podpisanego

przez kandydata).

Opracowano na podstawie regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu

odwoływania organów i członków tych organów stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej Nr 70/2021/Vll z dnia 21 stycznia 2021 r. (w formularzu jako: regulamin wyborów).



4. INFORMACJE, KTÓRE KANDYDAT MOŻE PODAC
nioskując jednocz«nie o umieszczenie tych informacji na stronic internetowej

Izby Lekarsko-Wcterynaryjnej)2

Na podstawie S 55 ust. 3 regulaminu wyborów wnoszę do ()kręgowej Komisji Wyborczej o umieszczanie na
stronie na stronie internetowci Warszawskiej I zby Lekarsko-Wctcrynaryjncj informacji o kandydowaniu przeze
mnie wc wskazanym possyżcj rejonie wyborczym wraz z informacjami podany w n' zej tabeli:

I N FORM A CJE

(7 S ust. rcg

a) 7dlęcie kandydata

b) rok uzyskania

dyplołnu lekarza
wete nani
c) tytuł i stopień
naukossy

d) posiadane
specjalizacje,

e) migiscc
zawodu

lub informację o
niesĂ}konyĂĂaniu

zawodu

f) funkcje pełnione w

samorządzie,

g) adres poczty
elektronicznej i / lub
nr telefonu

h) inne informacje o

kandydacie,

obejmujące

dotychczasovșy

przebieg pracy
zawodowej

i innej aktywności

pozazawodowej w

zakresie działalności
publicznej

/własnoręczny podpis ndydata na delegata/

NA STRONIE P J WIEW
I,KO INFORMACJE PODANE W TABELI

(kandydac i mogą pn-eka:aŕ do Biura Jf'/l„ U' swoje podpisane luhjego skon.
brak co do zdjęcia)

CO Co O OM (VI F

2 Zgodnie z 55 ust. 3 regulaminu wyborów na wniosek kandydata zamieszcza się, wyłącznie na stronie internetowej
okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, wskazane tam informacje o kandydacie.


