
UCHWAŁA NR 39 

 

KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2018/2019 

 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

 

            w sprawie regulacji procedury wyborczej w sprawie zarządzenia 

wyborów do kolegium elektorów studenckich w roku wyborczym 2020  

 

 

Na podstawie § 92 ust. 3 pkt. 2 i 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wybory przeprowadzane są na podstawie ogólnych regulacji zawartych w 
Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

§ 2 

1. Miejscem przeprowadzania wyborów i procedury wyborczej, do Kolegium 
Elektorów jest miejsce uprzednio wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji 
Wyborczej. 

2. Wybory przeprowadzane są w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu 
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Komisja Wyborcza wyznacza specjalną strefę głosowania, w obrębie której 
oddaje się swój głos. 

4. Opuszczenie specjalnej strefy głosowania wraz z kartą wyborczą skutkuje 
uznaniem jej przez osoby przeprowadzające głosowanie za nieważną. 

5. W specjalnej strefie głosowania tworzy się miejsca, umożliwiające realizację 
prawa do głosowania tajnego. 

 

§ 3 

1. Wybory są równe, tajne oraz przeprowadza się w formie głosowania urnowego. 

2. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart wyborczych przygotowanych przez 
Komisje Wyborczą. 

3. Karta zostaje wydana po okazaniu mandatu poselskiego wraz z legitymacją 
studencką, a także złożeniu czytelnego podpisu na liście. 

4. Przy nazwisku każdego kandydata należy wypełnić jedno pole zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Samorządu Studentów UW. 



5. W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby elektorów, zarządza się drugą 
turę głosowania. 

6. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w Kolegium Elektorów, na 
wniosek Marszałka Parlamentu Studentów UW, Komisja Wyborcza zarządza 
wybory uzupełniające. 

 

§ 4 

1. Zakazuje się wszelkiego rodzaju form agitacji w miejscu przeprowadzenia 
wyborów do Kolegium Elektorów. 

2. W przypadku złamania zakazu określonego w ustępie poprzedzającym, 
Przewodniczący Komisji Wyborczej może zwrócić się do Marszałka Parlamentu 
Studentów UW z wnioskiem o usunięcie osoby prowadzącej agitację z miejsca 
przeprowadzania wyborów. 

 

§ 5 

W czasie wyborów, w miejscu ich przeprowadzania, Przewodniczący Komisji 
Wyborczej może wydawać ustne zarządzenia porządkowe, mające na celu 
zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury wyborczej. 

 

§ 6 

Każdy kandydat może zgłosić męża zaufania, do momentu zakończenia głosowania. 

 

§ 7 

Wszelkie wątpliwości związane z procedurą wyborczą rozstrzyga Komisja Wyborcza. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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