Warszawa, 11 lutego 2019 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza
nr II

Komunikat nr 24
Okręgowa Komisja Wyborcza nr II uprzejmie informuje, iż w związku ze
zbliżającym się terminem zebrania wyborczego, które odbędzie się
w środę, 27 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w budynku W, sala 49
celem wyborów uzupełniających 1 (jednego) przedstawiciela pracowników KES
niebędących nauczycielami akademickimi w Radzie Kolegium Ekonomiczno Społecznego SGH, przyjmowane będą zgłoszenia kandydatur do Rady
Kolegium na załączonej karcie (załącznik 1).
Termin zgłaszania kandydatur w wyborach uzupełniających przedstawiciela
pracowników KES niebędących nauczycielami akademickimi do Rady
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego przypada na okres od 18 lutego 2019 r. do
21 lutego 2019 r.
Karty zgłoszeń prosimy składać na ręce:
• Przewodniczącej OKW nr II, Dr hab. Prof. SGH Wandy Dugiel: w dniu
19 lutego 2019 r. (wtorek), w godz. 14.00-15.00, Budynek W, p.66;
w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek), w godz. 14.00-15.00, Budynek W,
p.66.
• Członka OKW nr II, Dr Ewy Jastrzębskiej, w dniu 18 lutego 2019 r.
(poniedziałek), w godz. 11:00-12:00, pok. 64W.
• Członka OKW nr II, Dr Andrzeja Krysiaka, w dniu 20 lutego (środa), w
godz. 19:00 w pok. 79 W.
Okręgowa Komisja Wyborcza nr II uprzejmie informuje, iż zamknięcie
przyjmowania zgłoszeń na kandydatów do Rady Kolegium EkonomicznoSpołecznego przez OKW nr II nastąpi w czwartek 21 lutego 2019 r. o godz.
14.00-15.00, p. 66 w Budynku W.
Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą, aby pracownicy uczestniczący w
zebraniach wyborczych mieli przy sobie dowód osobisty lub równoważny
dokument poświadczający tożsamość osoby.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej nr II
Dr hab. Prof. SGH Wanda Dugiel

Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 24
Okręgowej Komisji Wyborczej nr II
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr II
w miejscu

Niniejszym zgłaszam Panią/Pana

………………………………………………………………………………………………

jako kandydata na członka Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w grupie
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

…………………………………….

…………………………………….

/data/

/czytelny podpis/

Wyrażam zgodę na kandydowanie

…………………………………….
/data/

…………………………………….
/czytelny podpis/

