
 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ 
Z WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW 

W JEDNOSTCE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania Matematycznego i Komputerowego 

 
DO 

 
RADY DYDAKTYCZNEJ NR 20 

 

W dniu/dniach 17.12.19r./18.12.19r. w godz. 08:00 – 08:00 za pomocą systemu 

USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego, odbyły się wybory przedstawicieli 

studentów jednostki do ww. organu. 

Do obsadzenia było/y 9 mandaty/ów. Obsadzono 7 mandaty/ów. 

Uprawnionych do głosowania było 1205 studentów (wg danych Biura Spraw 

Studenckich UW). W głosowaniu wzięło udział 112 studentów. Frekwencja: 9.29% 

 
Głosów nieważnych było 0, a głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich 

kandydatów 475 

 
Protokół sporządzono w składzie: 

 
Aleksandra Jeromin 

Radosław Madajczak 

 
 
 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym wybrani zostają kandydaci, 
którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że do składu rady 
dydaktycznej wybrani zostają po co najmniej jednym przedstawicielu studentów z 
każdego z kierunków studiów reprezentowanych w danej radzie dydaktycznej. 
wybrano następujące osoby: 

 
Emilia Wiśnios (83) 

Krystian Król (69) 

Mateusz Mazur (68) 

Jakub Różycki (66) 

Piotr Rutkowski (65) 

Amelia Rossowska (63) 

Agnieszka Sękalska (61) 

W wyborach przedstawicieli studentów ww. jednostki Uniwersytetu Warszawskiego 

do ww. organu poniższe kandydatury otrzymały następującą liczbę głosów: 

Emilia Wiśnios (83) – kierunek: matematyka 

Krystian Król (69) – kierunek: matematyka , informatyka 

Mateusz Mazur (68) – kierunek: informatyka 

Jakub Różycki (66) – kierunek: matematyka 

Piotr Rutkowski (65) – kierunek: matematyka 

Amelia Rossowska (63) – kierunek: informatyka 

Agnieszka Sękalska (61) – kierunek: matematyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decyzje wydane podczas głosowania lub istotne okoliczności związane z przebiegiem 

głosowania: 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………  

…………………………………………..……………………………………………………………………………………  

…………………………………………..……………………………………………………………………………………  

 

Zastrzeżenia do protokołu (wraz z czytelnym podpisem zgłaszającego/zgłaszających 

zastrzeżenia): 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………  

…………………………………………..……………………………………………………………………………………  

…………………………………………..……………………………………………………………………………………  

 

Protokół niniejszy sporządzono w czterech egzemplarzach: 

● dla Rady Samorządu Studentów jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, 

● dla władz jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, 

● dla Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 

● w celu ogłoszenia wyników wyborów. 

 
 

Członkowie Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego: 

 
 

 
Aleksandra Jeromin 

 
 

 
Radosław Madajczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli treść protokołu nie mieści się na formularzu, należy przenieść ją na dolna część tej 
karty protokołu, dodatkowo podpisując. W razie zastrzeżeń do protokołu, komisja 
wyborcza przedstawia w protokole swoje stanowisko do zastrzeżeń. 
Do egzemplarza protokołu ogłaszającego wyniki wyborów należy dołączyć informację o 
trybie zgłaszania wniosków w treści ustalonej przez Komisję Wyborczej Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 


