
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATURY NA DELEGATA NA OKRĘGOW Y ZJAZDLEKARZY WE TERYNARII WARSZAWSKI E J IZBY LEKARSKO_WE TERYNARYJNEJW WYBORACH PRZEPROWADZAI\YCH W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
W pIERwsZyM poŁptoczu 202l R.'

1.INF,ORMACJE DELEGATA

m_

"^,;.,
3)Oznaczenierejonuwyborczego lrudarya'uu(numer): .,..ł,:/,
4) Rok uzyskania prawa wykon ywaniazawodu przez kandy data:, . . . . /.§. 3 ł
5) ogólne określenie fonny Qniejsca) wykonywan ia zawodu przez kandydata;
podkreśleni e wskazać wśród:

wolna praktyka

inspekcja weterynaryjna

szkoła wyższa

inne mi ej sce zatrudni enia Q ako lekarz weterynari i)
niewykonywanie zawodu lekarzaweterynarii

2. 
9ŚWIADCZENIE 

KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

D

Oświadczam, że wyrażlm zgodę na kandydowanie w wyborach naLekarry Weterynarii Warsziwski ej lzby- Lekarsko-Wetóń".y:*:
korespondencyjnym w pierwszym półro"ń202l r.

&*h.&-*
/własnoręczny

3. INF'ORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM KANDYDATURĘ (,
kandydaturę zgłasza inny członek Ęonu wyborczego niż saln kpndydat)
l) Imię i nazwlsko 4#;;..fi;###':,"*o::&,-Eil1 , 7,
2) Numer prawa wykonywan ia zawodu zgłaszającego kandydaturę: . . . , .ł/.Ł.3, .Ł.

należy przez

delegata na Oktęgowy Zjazd
przeprowadzanych w trybie

na delegatal

ić tylko gdywypełn

a4*,

ńlL ?anŁ=
lwłasnoręczny podpis zgłaszającego kandydaturę/

Zgodnie z § 56 ust, 4 regulaminu wYborów w przypadku niezałączenia oświadczenia kandydata o wyrażeniuzgodY na kandYdowanie, Potwierdzinie wyrajerii ,god.y nu riunayao*unie uryrku1J-óLęgo."u KomisjaWYborcza PrzY wYkorzYstaniu dostępnych śiodków t".'t ni.rny.t 
- 

l-ńy"ry to np. sytuacj i gdy zgłaszająay zę

fi:fi:Xrfi:'#,:znYch 
lub epidernicznych nie może uzyskai oświadózenia ,;y;;;;i;Ęody podpisanego

l opracowano na podstawie.regulaminu_wyborów do organów iw organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybuodwoĘwania organów i. :1'_"foy tych organów. stanówiącego 
"uł{"rirr, 

do uchwały Krajowej Rady Lekarsko_WeterynarYjnei Nr 70/2021/YII z dnia zi styc.ńa 2021 r. (w r".i"ń.,"lł., regulamin wyborów).



4.INFORMACJE, KTORE KANDYDłT vrożB poułć DOBROWOLNIE

(wnioskując jednocześnie o umieszczenie tych informacji na stronie internetowej

Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj nej)2

Na podstawie § 55 ust. 3 regulaminu wyboró_w wnoszę do okręgowej komisji wyborczej o umieszczanie na

stronie na stronie int...to*!i Ńurrru*śn..1 Izby Lekaisko-Weterynaryjnej informacji.o kandYdowaniu Przeze

mnie we wskazanym po*}z.j..1onie wyboróz,# wrazzinformacjaĄpodansmi w yniższei,rT* 0.ęj:pĘz, f7t*.....y9. ::,@ś!"1",

borównawniosekkandydatazamieszczasię,wyłącznienastronieinternetowej
ońigo*.j iŃ lekarsko-weórynaryj nej,- wskazane tam informacj e o kandydacie,

FNĄ utumszczoNEilnoNrn nrnnnETowEJ wILw zosTANĄ uMrl
TYLKO INFORMACJE PODANE W TABELIINFORMACJE

(z § 55 ust. 3 reg. wyborów)
pisane zdjęcie lubjego skan:

brak wymagań formalnych co do zdjęcia)

b) rok uzyskania
dyplomu lekarza

d) posiadane
specjalizacje,

e) miejsce
wykonywania zawodu
lub infonnację o

niewykonywaniu
zawodu

| fuŃcjepełnione w
samotządzie,
g) adres poczty
elektronicznej i / lub
nr telefonu
h) inne informacje o

kandydacie,
obejmujące
dotychczasowy
przebiegpracy
zawodowej
i innej aktywności
pozazawodowej w
zakresie działalności
publicznej

/§//


