
UCHWAŁA NR 36

KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2019/2020

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad uczestnictwa mężów zaufania 
podczas przeprowadzania procedur wyborczych w okresie wyborów 

w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 70 pkt. 3) Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego, zwana dalej Komisją Wyborczą, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady uczestnictwa mężów zaufania podczas 
przeprowadzania procedur wyborczych w okresie wyborów w roku akademickim 
2020/2021.

§ 2

Mąż zaufania wykonuje swoje czynności za pośrednictwem platformy Google Meet, 
zwanej dalej platformą.

§ 3

Po zakończonym głosowaniu przedstawiciel Komisji Wyborczej niezwłocznie 
kontaktuje się z mężem zaufania. Przedstawiciel Komisji Wyborczej, po zasięgnięciu 
opinii męża zaufania, określa czas nawiązania połączenia za pośrednictwem 
platformy.

§ 4

Mąż zaufania obowiązany jest uczestniczyć w połączeniu za pośrednictwem konta 
poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim.



§ 5

Podczas trwania połączenia za pośrednictwem platformy, przedstawiciel Komisji 
Wyborczej, w trakcie wykonywania czynności związanych z wyborami, udostępnia 
swój ekran mężowi zaufania.

§ 6

Podczas trwania połączenia mąż zaufania obowiązany jest do postępowania w 
sposób nieutrudniający przedstawicielowi Komisji Wyborczej wykonywania swoich 
obowiązków. W szczególności mąż zaufania obowiązany jest nie nadużywać 
środków połączenia wizualnego oraz fonicznego.

§ 7

1. Mąż zaufania wykonuje swoje czynności osobiście. Przebywanie osób 
postronnych w najbliższym otoczeniu męża zaufania w trakcie trwania połączenia 
jest niedopuszczalne. 

2. Na żądanie przedstawiciela Komisji Wyborczej mąż zaufania jest obowiązany 
uruchomić środek komunikacji wizualnej celem potwierdzenia wykonywania 
swoich czynności zgodnie z ust. 1.

§ 8

Zgoda męża zaufania na zamieszczenie jego imienia (imion) oraz nazwiska w 
odpowiedniej sekcji protokołu równoważna jest złożeniu przezeń podpisu w 
rozumieniu § 8 ust. 8 Regulaminu Komisji Wyborczej Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 9

Dotyczące męża zaufania przepisy Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz przepisy Regulaminu Komisji Wyborczej 
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego stosuje się odpowiednio.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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