
 UCHWAŁA   NR   57   
  

KOMISJI   WYBORCZEJ   SAMORZĄDU   STUDENTÓW   
  

UNIWERSYTETU   WARSZAWSKIEGO   KADENCJI   2019/2020   
  

z   dnia    4   grudnia   2020   roku   
  
  

w   sprawie    ustalenia   wzorów   zgłoszeń   
  
  
  

Na  podstawie  §  71  pkt.  5  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu            
Warszawskiego,  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu        
Warszawskiego   uchwala,   co   następuje:   
  

§   1   
  

Wprowadza  się  nowy  wzór  zgłoszenia  kandydata  w  wyborach  przeprowadzanych           
przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  który          
stanowi   załącznik   nr   1   do   niniejszej   uchwały.   
  

§   2   
  

Wprowadza  się  nowy  wzór  zgłoszenia  listy  kandydatów  w  wyborach           
przeprowadzanych  przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu         
Warszawskiego,   który   stanowi   załącznik   nr   2   do   niniejszej   uchwały.   
  

§   3   
  

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.   
  
  
  
  

  
Krzysztof   Radziwon   
Oliwia   Górecka   
Katarzyna   Stankiewicz   
Michał   Krajewski   
Olga   Meksuła   
Krzysztof   Andrukowicz   

Głosów   za:   7   Głosów   przeciw:   0            Wstrzymało   się:   0   



Julia   Mazurkiewicz   











Załącznik nr 1 
do uchwały nr 57 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020 
 

 
 

 
 

..................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

..................................................................... 
(numer albumu) 

 

..................................................................... 
(jednostka) 

 

..................................................................... 
(kierunek) 

 

..................................................................... 
(numer telefonu) 

 

..................................................................... 
(adres e-mail) 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA 
 

Niniejszym wyrażam wolę kandydowania do: 

 
Rady Samorządu Studentów .…………………….………………………….. 

(nazwa i rodzaj jednostki) 

Parlamentu Studentów UW  

Rady Wydziału 

Rady Dydaktycznej nr ……… (numer rady dydaktycznej) 

Rady …………………………………………………………………………….. 
(nazwa i rodzaj jednostki innej niż wydział) 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procedury wyborczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
............................................................. 

(data i podpis) 
INFORMACJA DODATKOWA 
Jednostka – jednostka organizacyjna, która organizuje i realizuje kształcenie: 
a) wydział; 
b) kolegium studiów oraz kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych; 
c) ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna; 
d) inna, przewidziana w przepisach szczególnych. 











Załącznik nr 2 do uchwały nr 57 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2019/2020 

ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW 

................................................................................................................................................................................................. 
(nazwa listy) 

 

..................................................................... 
(imię i nazwisko pełnomocnika listy) 

 

..................................................................... 
(numer albumu pełnomocnika listy) 

 

..................................................................... 
(numer telefonu pełnomocnika listy) 

Niniejszym wyrażamy wolę kandydowania do: 
 

Rady Samorządu Studentów .…………………….………………………….. 
(nazwa i rodzaj jednostki) 

Parlamentu Studentów UW  

Rady Wydziału 

Rady Dydaktycznej nr ……… (numer rady dydaktycznej) 

Rady …………………………………………………………………………….. 
(nazwa i rodzaj jednostki innej niż wydział)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury wyborczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

nr na 
liście* 

imię i nazwisko kandydata kierunek nr albumu nr telefonu kontaktowego adres e-mail podpis 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

* dotyczy wyłącznie głosowania zwykłego przy pomocy kart do głosowania; w głosowaniu elektronicznym kolejność kandydatów na liście jest alfabetyczna według nazwisk  (str. ...… z ...…) 
 


