
UCHWAŁA NR 45 
 

KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW 
 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2018/2019 
 

z dnia 17 lutego 2020 r. 
 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w jednostkach 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 
 
 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 4 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów UW 

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 18, do Rady Samorządu 

Studentów Wydziału Geologii, które odbędą się od dnia 27 lutego 2020 r. od godz. 

8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 8:00 w formie głosowania elektronicznego, 

oraz do Rady Wydziału, które odbędą się dnia 28 lutego 2020 r. od godz. 0:00 do 

godz.00:00 dnia 29 lutego 2020 r. w formie głosowania elektronicznego. 

 

§ 2 

Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 9, do Rady Samorządu 

Studentów Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i 

Zrównoważonym Rozwojem, które odbędą się od dnia 27 lutego 2020 r. od godziny 

8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 8:00 w formie głosowania elektronicznego. 

 

§ 3 

Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 5, do Rady Instytutu 

Ameryk i Europy oraz do Rady Samorządu Studentów Instytutu Ameryk i Europy, 

które odbędą się od dnia 27 lutego 2020 r. od godziny 8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. 

do godziny 8:00 w formie głosowania elektronicznego. 

 

§ 4 

Zarządza się wybory uzupełniające w okręgach wyborczych nr 56, 57, 58 i 59, do 
Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki oraz do Rady Wydziału 
Polonistyki, które odbędą się od dnia 27 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 28 
lutego 2020 r. do godz. 8:00 w formie głosowania elektronicznego. 
 
 

§ 5 

Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 61, do Rady Samorządu 
Studentów Wydziału Psychologii oraz do Rady Wydziału Psychologii, które odbędą 
się od dnia 27 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 8:00 
w formie głosowania elektronicznego 



§ 6 

Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 10, do Rady Wydziału 
„Artes Liberales”, które odbędą się od dnia 27 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 
28 lutego 2020 r. do godziny 8:00 w formie głosowania elektronicznego oraz do Rady 
Dydaktycznej nr 1, które odbędą się od dnia 27 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 
28 lutego 2020 r. do godziny 8:00 w formie głosowania elektronicznego. 
 
 

§ 7 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Dydaktycznej nr 43 które odbędą się od 
dnia 27 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 8:00 w 
formie głosowania elektronicznego. 

 

§ 8 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Dydaktycznej nr 35 które odbędą się od 
dnia 27 lutego 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 8:00 w 
formie głosowania elektronicznego. 
 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Głosów za: 8 

 
Aleksandra Jeromin  
Radosławk Madajczak  
Krzysztof Radziwon  
Kamila Siatka  
Bartłomiej Kawka  
Oliwia Górecka  
Paula Sieklicka  
Katarzyna Stankiewicz 

 
 
 
 
 
 
Głosów przeciw: 0 

 
 
 
 
 
 

Wstrzymało się: 0

 



 


