
Szanowni Państwo 

Poniżej przedstawiamy instrukcje wypełniania zgłoszenia kandydata na stanowisko elektora, zgody 

kandydata oraz rezygnacje z kandydowania.  

Wszystkie działania wyborcze odbywające się w e-dziekanacie (https://e-dziekanat.amuz.edu.pl) 

dostępne są po zalogowaniu i wyborze profilu wykładowcy w zakładce „Wybory 2020” Po wybraniu 

zakładki „Wybory 2020” należy wybrać odpowiedni formularz w wyświetlanej listy 

W dniu 20.05.2020r w Sali Senatu będzie przygotowane stanowisko do 

zgłaszania kandydatów dla osób, które nie mają dostępu do Internetu. 
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1. Zgłoszenie kandydata.  
Po wybraniu odpowiedniego formularza w zakładce Wybory 2020 system doświetli formularz.  

 

Aby zgłoszenie zostało wysłane należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: 

Czyli imię nazwisko osoby zgłaszającej 

Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata  

Wybrać grupę, kandydata 

Potwierdzić oświadczenie 

 



Przykład wypełnionego zgłoszenia:

 

Po poprawnym wypełnieniu zgłoszenia należy użyć przycisku zapisz  u dołu formularza 

Po klinięciu w zapisz system doświetli okienko z wymaganiem potwierdzenia wysyłki zgłoszenia.  

 

Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia spowoduje, że z listy dostępnych ankiet zniknie formularz 

zgłoszenia: 

 

 

 

 



2. Zgoda kandydata 

 

Każde zgłoszenie kandydata musi zostać potwierdzone wypełnieniem formularza zgody.  Po wybraniu 

odpowiedniego formularza w zakładce Wybory 2020 system doświetli formularz. 

  

Aby zgoda została poprawnie wysłana należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: 

Należy wpisać imię i nazwisko kandydata, wybrać grupę kandydata oraz wybrać odpowiednie pole 

związane z oświadczeniem lustracyjnym  

Przykład wypełnionego zgłoszenia

 



Po poprawnym wypełnieniu zgłoszenia należy użyć przycisku zapisz  u dołu formularza 

Po klinięciu w zapisz system doświetli okienko z wymaganiem potwierdzenia wysyłki zgłoszenia.  

 

 

Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia spowoduje, że z listy dostępnych ankiet zniknie formularz zgody 

 

  



3. Rezygnacja kandydata 
Aby złożyć rezygnacje należy w zakładce Wybory 2020 wybrać wzór Rezygnacja kandydata 

 

Aby rezygnacja została poprawnie wysłana należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: 

Należy podać swoje imię i nazwisko oraz dwukrotnie stanowisko, z kandydowania na które składa się 

rezygnacje. Rezygnacje należy potwierdzić oświadczeniem.  

  



Przykład poprawnie wypełnionej rezygnacji  

 

Po poprawnym wypełnieniu zgłoszenia należy użyć przycisku zapisz  u dołu formularza 

Po klinięciu w zapisz system doświetli okienko z wymaganiem potwierdzenia wysyłki zgłoszenia 

 

Poprawne wypełnienie formularz rezygnacji spowoduje, że zniknie on z zakładki Wybory 

2020. 

 


