
 UCHWAŁA   NR   16   
  

KOMISJI   WYBORCZEJ   SAMORZĄDU   STUDENTÓW   
  

UNIWERSYTETU   WARSZAWSKIEGO   KADENCJI   2020/2021   
  

z   dnia    17   sierpnia   2021   roku   
  
  

w   sprawie    określenia   szczegółowych   zasad   przeprowadzania     
referendum   jednostkowego   

  
  
  

Na  podstawie  §  72  pkt  3  w  związku  z  §  103  ust.  1  Regulaminu  Samorządu                 
Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów         
Uniwersytetu   Warszawskiego   uchwala,   co   następuje:   
  

Dział   I   
Postanowienia   ogólne   

  
§   1   

  
Uchwała   określa   szczegółowe   zasady   przeprowadzania   referendum   jednostkowego.   
  

§   2   
  

Ilekroć   w   uchwale   jest   mowa   o:   
1) Komisji  Wyborczej  -  rozumie  się  przez  to  Komisję  Wyborczą  Samorządu            

Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego;   
2) Ordynacji  -  rozumie  się  przez  to  Ordynację  Wyborczą  Samorządu           

Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego;   
3) Regulaminie  Samorządu  Studentów  -  rozumie  się  przez  to  Regulamin           

Samorządu   Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego;   
4) wnioskodawcy  -  rozumie  się  przez  to  podmioty  uprawnione  do  wystąpienia            

z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  referendum  jednostkowego  wymienione         
w   §   103   ust.   1   Regulaminu   Samorządu   Studentów.   

  
§   3   

  
1. Referendum   jednostkowe   przeprowadza   się   w   formie:   



1) głosowania  zwykłego  przy  pomocy  kart  do  głosowania,  zwanego  dalej           
“głosowaniem   zwykłym”   albo   

2) głosowania  elektronicznego  przy  pomocy  systemu  Ankieter,  zwanego         
dalej   “głosowaniem   elektronicznym”.   

2. Formę,   o   której   mowa   w   ust.   1   wskazuje   wnioskodawca.   
3. Komisja  Wyborcza  może  w  uzasadnionych  przypadkach  przeprowadzić        

referendum   jednostkowe   w   formie   innej   niż   wskazana   przez   wnioskodawcę.   
  

§   4   
  

1. W  przypadku  wystąpienia  z  wnioskiem,  o  którym  mowa  w  §  103  ust.  1  Regulaminu                
Samorządu  Studentów  przez  studentów  jednostki,  o  których  mowa  w  pkt  4  tego              
przepisu  wniosek  ten  składa  wyznaczony  spośród  nich  i  reprezentujący  ich            
pełnomocnik.   

2. Do  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  dołącza  się  listę  zawierającą  podpisy               
studentów  jednostki  popierających  ten  wniosek  w  liczbie  co  najmniej  równej  tej,  o              
której   mowa   w   §   103   ust.   1   pkt   4   Regulaminu   Samorządu   Studentów.   

  
§   5   

  
Referendum  jednostkowe  w  jednostce  przeprowadza  się  w  dniu,  w  którym  odbywają             
się   w   niej   zajęcia   dydaktyczne   z   wyłączeniem   sobót   i   niedziel.   
  

§   6   
  

1. Komisja  Wyborcza  uchwala  obwieszczenie,  o  którym  mowa  w  §  103  ust.  4              
Regulaminu   Samorządu   Studentów   w   szczególności   określające   informacje   o:   

1) sprawie  poddanej  pod  referendum  jednostkowe,  zgodnie  z  §  102           
Regulaminu   Samorządu   Studentów;   

2) formie,   terminie   i   miejscu   referendum   jednostkowego;   
3) sposobie  kontaktu  z  Komisją  Wyborczą,  w  treści  ustalonej  przez  Komisję            

Wyborczą.   
2. Obwieszczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  podaje  się  do  wiadomości  studentów  w               

dniu   podjęcia   uchwały   o   zwołaniu   referendum   jednostkowego.   
  

§   7   
  

1. Karty   do   głosowania   przygotowuje   Komisja   Wyborcza.   
2. Na   karcie   do   głosowania   umieszcza   się:   



1) oznaczenie  jednostki,  w  której  odbywa  się  referendum  jednostkowe  oraz           
daty   referendum   jednostkowego;   

2) pytanie  w  sprawie  poddanej  pod  referendum  jednostkowe,  zgodnie  z  §            
102   Regulaminu   Samorządu   Studentów;   

3) zwięzłą  informację  o  sposobie  głosowania,  w  szczególności  o  treści  ust.  4             
i   5.   

3. Poniżej  pytania,  o  którym  mowa  w  ust.  2  pkt  2  zamieszcza  się  na  karcie  do                 
głosowania   odpowiedzi   w   postaci   wyrazów   “Tak”   oraz   “Nie”.   

4. Zaznaczenie  odpowiedzi  w  postaci  wyrazu  “Tak”,  zwanej  dalej  odpowiedzią           
pozytywną,  oznacza  zgodę  w  przedmiocie  danego  pytania.  Zaznaczenie          
odpowiedzi  w  postaci  wyrazu  “Nie”,  zwanej  dalej  odpowiedzią  negatywną,           
oznacza   brak   zgody   w   przedmiocie   danego   pytania.   

5. Zaznaczenie  więcej  niż  jednej  odpowiedzi  albo  niezaznaczenie  żadnej          
odpowiedzi,  o  których  mowa  w  ust.  3  powoduje  nieważność  głosu  w  zakresie              
danego   pytania.   

6. Niezaznaczenie  żadnej  odpowiedzi  na  karcie  do  głosowania  uznaje  się  za  jeden             
głos   nieważny.  

  
§   8   

  
Pod  jedno  referendum  jednostkowe  można  poddać  więcej  niż  jedną  ze  spraw,  o              
których  mowa  w  §  102  Regulaminu  Samorządu  Studentów.  W  takim  przypadku             
wszystkie  pytania  umieszcza  się  kolejno  na  karcie  do  głosowania.  Pod  każdym             
pytaniem   osobno   umieszcza   się   odpowiedzi,   o   których   mowa   w   §   7   ust.   3.   
  

§   9   
  

1. W  przypadku  wyższej  konieczności  Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  może          
przerwać  głosowanie.  Głosowanie  przerwane  unieważnia  się  bez  podania          
wyników.   

2. Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  wyznacza  nową  datę  przerwanego  głosowania          
bez  konieczności  ponownego  złożenia  wniosku,  o  którym  mowa  w  §  103  ust.  1               
Regulaminu   Samorządu   Studentów.   

  
§   10   

  
1. Niezwłocznie  po  zakończeniu  głosowania  Komisja  Wyborcza  ustala  jego  wyniki  w            

formie   protokołu.     
2. Protokół,   o   którym   mowa   w   ust.   1   zawiera:   



1) oznaczenie  jednostki,  w  której  odbyło  się  referendum  jednostkowe  oraz           
daty   referendum   jednostkowego;   

2) oznaczenie   sprawy   poddanej   pod   referendum   jednostkowe;   
3) oznaczenie   formy   referendum   jednostkowego,   o   której   mowa   w   §   3;   
4) czas   rozpoczęcia   i   zakończenia   głosowania;   
5) liczbę   studentów   uprawnionych   do   głosowania;   
6) liczbę   głosów   nieważnych;   
7) liczbę  głosów  ważnych  oddanych  łącznie  na  odpowiedzi  pozytywne  i           

negatywne;   
8) liczbę  głosów  ważnych  oddanych  na  odpowiedź  pozytywną  w  przedmiocie           

danego   pytania;   
9) liczbę  głosów  ważnych  oddanych  na  odpowiedź  negatywną  w  przedmiocie           

danego   pytania.   
3. Protokół  podpisuje  osoba,  która  go  sporządzała,  a  także  obecni  przy  jego             

sporządzeniu   członkowie   i   delegaci   Komisji   Wyborczej   oraz   mężowie   zaufania.   
4. Protokoły  z  referendum  jednostkowego  Komisja  Wyborcza  przechowuje  nie  krócej           

niż   przez   okres   6   lat.   
  

Dział   II   
Referendum   jednostkowe   w   formie   głosowania   zwykłego   

  
§   11   

  
1. Głosowanie   zwykłe   trwa:   

1) w   jednostkach   liczących   do   1000   studentów   -   nie   krócej   niż   4   godziny;   
2) w   jednostkach   liczących   ponad   1000   studentów   -   nie   krócej   niż   6   godzin.   

2.  W  uzasadnionych  okolicznościami  i  szczególnych  przypadkach,  członek  Komisji           
Wyborczej  może  przedłużyć  czas  trwania  głosowania  zwykłego.  Informację  o           
przedłużeniu  czasu  trwania  głosowania  zwykłego  i  przyczynie  tego  przedłużenia           
należy   zamieścić   w   protokole,   o   którym   mowa   w   §   10.   

  
§   12   

  
1. Komisja  Wyborcza  przygotowuje  spis  studentów  uprawnionych  do  głosowania          

zawierający  nazwiska,  imiona  i  numery  albumów  na  podstawie  danych           
przekazanych   przez   Dział   Aplikacji   Komputerowych   Uniwersytetu   Warszawskiego.   

2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Komisja  Wyborcza  może  posiłkować          
się   spisami   studentów   przygotowanymi   przez   sekretariaty   jednostek.   

  
  



§   13   
  

1. Głos  ważny  jest  tylko  wtedy,  gdy  w  kratce  przeznaczonej  danej  odpowiedzi             
znajdują  się  dwie  linie,  które  przecinają  się  w  formie  znaku  X.  Nie  ma  znaczenia,                
czy   linie   stykają   się   z   kratką,   czy   za   nią   wychodzą.   

2. Poczynienie  dopisków  na  karcie  do  głosowania  nie  powoduje  uznania  głosu  za             
nieważny,  dopóki  znajduje  się  na  niej  prawidłowo  zaznaczona  kratka  w  przypadku             
jednego  pytania  albo  znajdują  się  prawidłowo  zaznaczone  kratki  w  przypadku            
więcej   niż   jednego   pytania.   

  
§   14   

  
1. Jeżeli  karta  do  głosowania  jest  przerwana  lub  jeżeli  nie  ma  na  niej  oznaczeń,  o                

których   mowa   w   §   17   ust.   2   Ordynacji,   kartę   uznaje   się   za   nieważną.   
2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  6  kartę  do  głosowania  uznaje  się  za                  

ważną,  chyba  że  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust                
1.   

  
§   15   

  
Karty  do  głosowania  oraz  spis  studentów  uprawnionych  do  głosowania  mogą  być             
zniszczone   najwcześniej   po   upływie   60   dni   od   daty   referendum   jednostkowego.   
  

§   16   
  

W  przypadku  referendum  jednostkowego  w  formie  głosowania  zwykłego,  protokół,  o            
którym   mowa   w   §   10   oprócz   danych,   o   których   mowa   w   §   10   ust.   2   zawiera   również:   

1) liczbę   studentów,   którym   wydano   karty   do   głosowania;   
2) liczbę   kart   do   głosowania   wyjętych   z   urny,   w   tym:   

a) liczbę   kart   do   głosowania   ważnych,   
b) liczbę   kart   do   głosowania   nieważnych.   

  
§   17   

  
Do  przygotowania  i  przebiegu  referendum  jednostkowego  w  formie  głosowania           
zwykłego  stosuje  się  odpowiednio  w  szczególności  przepisy  §  15,  §  16,  §  17  ust.  2  i  6                   
zdanie   pierwsze,   §   18   ust.   1–3,   5,   6   i   8   oraz   §   19   Ordynacji.   
  
  
  



Dział   III   
Referendum   jednostkowe   w   formie   głosowania   elektronicznego   

  
§   18   

  
1. Głosowanie   elektroniczne   trwa   nie   krócej   niż   24   godziny.   
2. W  uzasadnionych  okolicznościami  i  szczególnych  przypadkach,  członek  Komisji          

Wyborczej  może  przedłużyć  czas  trwania  głosowania  elektronicznego.  Informację          
o  przedłużeniu  czasu  trwania  głosowania  elektronicznego  i  przyczynie  tego           
przedłużenia   należy   zamieścić   w   protokole,   o   którym   mowa   w   §   10.  
  

§   19   
  

W  przypadku  przeprowadzania  referendum  jednostkowego  w  formie  głosowania          
elektronicznego,  w  obwieszczeniu,  o  którym  mowa  w  §  6  określa  się  instrukcję              
głosowania   elektronicznego   przy   pomocy   systemu   Ankieter.   
  

§   20   
  

1. Na  co  najmniej  24  godziny  przed  rozpoczęciem  głosowania  elektronicznego           
Komisja  Wyborcza  przygotowuje  w  systemie  Ankieter  kartę  do  głosowania           
elektronicznego,  wprowadza  godzinę  rozpoczęcia  i  zakończenia  głosowania         
elektronicznego   oraz   określa   studentów   uprawnionych   do   głosowania.   

2. Określenie  studentów  uprawnionych  do  głosowania  dokonywa  się  przez          
wskazanie  przez  Komisję  Wyborczą  zdefiniowanej  grupy  docelowej  składającej  się           
ze  studentów,  których  dane  znajdują  się  w  systemie  USOS.  Studentów            
uprawnionych  do  głosowania  za  pośrednictwem  aktywnego  indywidualnego  konta          
studenta  przypisanego  do  danego  kierunku  studiów  w  ramach  zdefiniowanej  grupy            
docelowej   ustala   na   bieżąco   system   USOS.     

3. Nieuwzględniony  wśród  uprawnionych  do  głosowania  przez  system  USOS  student           
dokonywa  aktywacji  konta  lub  przypisania  konta  do  kierunku  studiów  we            
właściwym  dziekanacie,  sekretariacie  albo  innej  jednostce  administracji         
Uniwersytetu  Warszawskiego  odpowiedzialnej  za  obsługę  jego  indywidualnego         
konta  studenta  na  danym  kierunku  studiów  na  co  najmniej  1  dzień  przed              
rozpoczęciem  głosowania  elektronicznego  w  związku  z  koniecznością  migracji          
danych.   

  
  
  
  



§   21   
  

1. Komisja  Wyborcza  przed  rozpoczęciem  głosowania  elektronicznego  sprawdza         
wyzerowanie   głosów.   

2. Od  chwili  rozpoczęcia  do  końca  głosowania  elektronicznego  nie  są  dostępne            
bieżące   wyniki   głosowania,   z   wyłączeniem   frekwencji.   

3. Komisja  Wyborcza  w  trakcie  głosowania  elektronicznego  kontroluje  działanie          
systemu   Ankieter   pod   kątem   ewentualnych   problemów   technicznych.   

  
§   22   

  
Identyfikacja  studenta  następuje  w  formie  autoryzacji  dostępu  do  indywidualnego           
konta  studenta  za  pośrednictwem  Centralnego  Systemu  Uwierzytelniania         
Uniwersytetu   Warszawskiego   oraz   stosownie   do   §   20   ust.   2.   

  
§   23   

  
1. Kartę   do   głosowania   stanowi   dedykowana   strona   systemu   Ankieter.   
2. Karta  do  głosowania  może  być  wyświetlona  tylko  na  jednej  stronie  internetowej,             

bez   paginacji.   
3. Oddanie  głosu  następuje  przez  zaznaczenie  wybranej  odpowiedzi  w  przedmiocie           

danego  pytania  na  karcie,  o  której  mowa  w  ust.  1  i  2,  a  następnie  zatwierdzenie                 
wyboru.   

4. Oddany  głos  jest  rejestrowany  przez  system  Ankieter  w  sposób  zapewniający            
tajność  głosowania  i  uniemożliwiający  powiązanie  oddanego  głosu  z          
indywidualnym   kontem   studenta   ani   ze   studentem.   

  
§   24   

  
W  przypadku  przeprowadzania  referendum  jednostkowego  w  formie  głosowania          
elektronicznego,  protokół,  o  którym  mowa  w  §  10  oprócz  danych,  o  których  mowa  w                
§   10   ust.   2   zawiera   również   liczbę   studentów,   którzy   wzięli   udział   w   głosowaniu.   
  

§   25   
  

Do  przygotowania  i  przebiegu  referendum  jednostkowego  w  formie  głosowania           
elektronicznego  stosuje  się  odpowiednio  w  szczególności  przepisy  §  18  ust.  1  i  2               
oraz   §   19   Ordynacji.   
  
  



Dział   IV   
Mężowie   zaufania   

  
§   26   

  
1. Każdy  z  wnioskodawców  może  zgłosić  jednego  męża  zaufania,  choćby  nie            

wystąpił   z   wnioskiem   o   przeprowadzenie   referendum   jednostkowego.   
2. Do  zgłoszenia  męża  zaufania  przez  studentów  jednostki,  o  których  mowa  w  §  103               

ust.   1   pkt   4   Regulaminu   Samorządu   Studentów   stosuje   się   odpowiednio   §   4.   
  

§   27   
  

Do  mężów  zaufania  stosuje  się  odpowiednio  w  szczególności  przepisy  §  20  ust.  2,  3                
pkt   2   i   3,   4   Ordynacji.   
  

Dział   V   
Postanowienia   końcowe   

  
§   28   

  
W  sprawach  nieunormowanych  niniejszą  uchwałą  do  przeprowadzania  referendum          
jednostkowego   stosuje   się   odpowiednio   przepisy   Ordynacji.   
  

§   29   
  

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.   
  
  
  
  

  
Krzysztof   Radziwon   
Oliwia   Górecka   
Olga   Meksuła   
Radosław   Madajczak   
Katarzyna   Stankiewicz   
Paula   Sieklicka   
Krzysztof   Andrukowicz   
Julia   Mazurkiewicz   
Julia   Górecka   

Głosów   za:   9   Głosów   przeciw:   0            Wstrzymało   się:   0   


