
 UCHWAŁA   NR   17   
  

KOMISJI   WYBORCZEJ   SAMORZĄDU   STUDENTÓW   
  

UNIWERSYTETU   WARSZAWSKIEGO   KADENCJI   2020/2021   
  

z   dnia    17   sierpnia   2021   roku   
  
  

w   sprawie    ustalenia   wzorów   wniosku   o   przeprowadzenie   referendum   
jednostkowego,   zgłoszenia   męża   zaufania   w   referendum   jednostkowym,   
protokołu   z   referendum   jednostkowego   w   formie   głosowania   zwykłego   

i   protokołu   z   referendum   jednostkowego   w   formie   głosowania   elektronicznego   
  
  
  

Na  podstawie  §  71  pkt  5  w  związku  z  §  103  ust.  1  Regulaminu  Samorządu                 
Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów         
Uniwersytetu   Warszawskiego   uchwala,   co   następuje:   
  

§   1   
  

Wprowadza  się  nowy  wzór  wniosku  o  przeprowadzenie  referendum  jednostkowego           
przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  który          
stanowi   załącznik   nr   1   do   niniejszej   uchwały.   
  

§   2   
  

Wprowadza  się  nowy  wzór  zgłoszenia  męża  zaufania  w  referendum  jednostkowym,            
który   stanowi   załącznik   nr   2   do   niniejszej   uchwały.   
  

§   3   
  

Wprowadza  się  nowy  wzór  protokołu  z  referendum  jednostkowego  w  formie            
głosowania   zwykłego,   który   stanowi   załącznik   nr   3   do   niniejszej   uchwały.   
  

§   4   
  

Wprowadza  się  nowy  wzór  protokołu  z  referendum  jednostkowego  w  formie            
głosowania   elektronicznego,   który   stanowi   załącznik   nr   4   do   niniejszej   uchwały.   
  
  
  



§   5   
  

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   



Załącznik   nr   1   
do   uchwały   nr   17   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   

Uniwersytetu   Warszawskiego   kadencji   2020/2021   
  
  
  
  
  

Warszawa,   dnia   ………………   

   

Imię   i   nazwisko   
Funkcja   
Adres   e-mail   
Telefon   kontaktowy   

Krzysztof   Radziwon   
Przewodniczący   Komisji   Wyborczej   

Samorządu   Studentów   UW   
   

   

Wniosek			o			przeprowadzenie			referendum			jednostkowego		 			
przez			KW			SS			UW	   

 	 

Na  podstawie  §  103  ust.  1  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu            
Warszawskiego  (załącznik  do  uchwały  nr  61  Parlamentu  Studentów  Uniwersytetu           
Warszawskiego  z  dnia  7  października  2020  roku,  stanowiącej  załącznik  do  zarządzenia             
nr  248  Rektora  Uniwersytetu  Warszawskiego  z  dnia  27  listopada  2020  roku),  zwracam              
się  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  referendum  jednostkowego   na/w   [nazwa		        	
jednostki]	 		w  sprawie   uchwalenia	 	regulaminu	 	samorządu	 	studentów	 	jednostki	  /  	   	 	 	 	   
podjęcia	 	akcji	 	protestacyjnej	 	/	 	strajku*	,  z  pytaniem   [proponowane	 	brzmienie			 	 	 	    	 	
pytania]	,  za  pomocą   głosowania	 	zwykłego	  w  godzinach   [proponowane	 	godziny]	  w     	    	   
[miejsce,		w		którym		ma		się		odbyć		głosowanie]	  /za  pomocą   głosowania		elektronicznego	 	 	 	 	 	 	    	  
w   godzinach    [proponowane			godziny,			nie			mniej			niż			24]	. 		

   

  

Z   wyrazami   szacunku,   

Imię   i   nazwisko   
Funkcja   
Podpis   

  

 

*			sprecyzować			sprawę,			która			ma			być			poddana			pod			referendum			jednostkowe	   
  

W		przypadku		składania		wniosku		przez		studentów		jednostki,		o		których		mowa		w		§		103		ust.		1		pkt		4		Regulaminu			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Samorządu	 	Studentów	 	Uniwersytetu	 	Warszawskiego	 	wniosek	 	składa	 	reprezentujący	 	ich	 	pełnomocnik.	 	Do			 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wniosku			dołącza			się			listę			zawierającą			podpisy			studentów			jednostki			popierających			wniosek.	   



 Załącznik   nr   2   
do   uchwały   nr   17   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   

Uniwersytetu   Warszawskiego   kadencji   2020/2021   

  

  
................................................................   
(imię   i   nazwisko   osoby   zgłaszającej)   

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

  
.................................................................   
(wydział,   jednostka   organizacyjna)   

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

 Zgłoszenie   męża   zaufania   

Na  podstawie  §  26  uchwały  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  zgłaszam  męża         

zaufania.   

  
imię   i   nazwisko   męża   zaufania    ...............................................................   
numer   albumu     _   _   _   _   _   _     
wydział,   jednostka   organizacyjna    .............................................................   
numer   telefonu     _   _   _   -   _   _   _   -   _   _   _     
  

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   osoby   zgłaszającej)   

.............................................................   
(data   i   podpis   męża   zaufania)   

  

POUCZENIE   

Mąż  zaufania  może  przebywać  podczas  wszystkich  czynności  referendalnych  w  dniu  głosowania,  pełniąc  rolę  obserwatora                
podczas  referendum  jednostkowego.  Nie  może  on  zakłócać  pracy  przedstawicieli  Komisji  Wyborczej  ani  podczas               
przeprowadzania  procedury  referendalnej,  ani  podczas  liczenia  głosów.  Jeśli  mąż  zaufania  swoim  zachowaniem  utrudnia               
przedstawicielom  Komisji  Wyborczej  wykonanie  jej  obowiązków,  przedstawiciel  Komisji  Wyborczej  powinien  go  upomnieć              
oraz  pouczyć  o  możliwości  zgłoszenia  sprawy  do  Komisji  Dyscyplinarnej  dla  Studentów  i  Doktorantów.  Adnotację  o                 
nieprawidłowym  zachowaniu  męża  zaufania  należy  umieścić  w  protokole.  W  przypadku  niezastosowania  się  do  upomnienia,                
Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  może  zawiesić  prawo  męża  zaufania  do  obserwowania  prac  Komisji  Wyborczej  do  czasu                 
ustania   naruszeń.     



Załącznik   nr   3   
do   uchwały   nr   17   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   

Uniwersytetu   Warszawskiego   kadencji   2020/2021   

  

  
PROTOKÓŁ   

Z   REFERENDUM   JEDNOSTKOWEGO     
W   JEDNOSTCE   UNIWERSYTETU   WARSZAWSKIEGO   

  
[NAZWA   JEDNOSTKI]   

 
W   SPRAWIE   

 
UCHWALENIA   REGULAMINU   SAMORZĄDU   STUDENTO� W   JEDNOSTKI   /   PODJĘCIA   AKCJI   PROTESTACYJNEJ   W   JEDNOSTCE   

(w			razie			potrzeby			doprecyzować			zwięźle			przedmiot			referendum			jednostkowego)	    
 
 
W  dniu dzień  miesiąc  rok  roku  od  godziny   gg.mm  do  godziny   gg.mm  w   [lokalizacja  głosowania] ,  odbyło  się  referendum  jednostkowe  w                      
ww.   jednostce   Uniwersytetu   Warszawskiego.   
 
Uprawnionych  do  głosowania  było   [liczba]  studentów  (wg  danych  Biura  Spraw  Studenckich  UW).  Wydano   [liczba]	 	kart	  do               	   
głosowania.  Z  urny  wyjęto   [liczba]  kart,  w  tym  kart  ważnych   [liczba] ,  a  nieważnych   [liczba] .  Frekwencja  wyniosła   [procent]%.   Na                    
podstawie  §  103   ust.  2  pkt  1/2/3/4/5/6  /  ust.  3   (należy		wybrać		właściwy		przepis		w		zależności		od		liczebności		jednostki		albo		podmiotu		          	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
wnioskującego	 	o	 	referendum	 	jednostkowe)	  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  stwierdza  się,  że  	 	 	          
referendum   jednostkowe   jest    ważne			/			nieważne.	 		
 
Głosów   nieważnych   było    [liczba] ,   a   głosów   ważnych   pozytywnych   i   negatywnych   łącznie    [liczba] .   
 

Protokół   sporządzono   w   składzie:   
 

1. [Imię   Nazwisko]   
2. [Imię   Nazwisko]   
3. [Imię   Nazwisko]   

 
W  referendum  jednostkowym  w  ww.  jednostce  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  ww.  sprawie  oddano  następującą  liczbę  głosów                
pozytywnych   i   negatywnych:   
 

[treść   pytania]   

 

 
Protokół   niniejszy   sporządzono   w   czterech   egzemplarzach:    

1. dla   Rady   Samorządu   Studentów   jednostki   Uniwersytetu   Warszawskiego,    
2. dla   władz   jednostki   Uniwersytetu   Warszawskiego,    
3. dla   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego,    
4. w   celu   ogłoszenia   wyników   referendum   jednostkowego.   

 

 

		
		
		

W			razie			zastrzeżeń			do			protokołu,			Komisja			Wyborcza			Samorządu			Studentów			Uniwersytetu			Warszawskiego			przedstawia			w			protokole			swoje			stanowisko			do			zastrzeżeń.	   

 Liczba   głosów   “TAK”   [liczba]  

 Liczba   głosów   “NIE”   [liczba]  

Decyzje  wydane  podczas  głosowania  lub  istotne  okoliczności         
związane   z   przebiegiem   głosowania:    
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Zastrzeżenia  do  protokołu   (wraz	 	z	 	czytelnym	 	podpisem		   	 	 	 	
zgłaszającego/zgłaszających		   zastrzeżenia)	:    
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Członkowie   Komisji   Wyborczej   Samorządu   
Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego:  
 
 
[miejsce   na   podpisy]   
 

Delegaci   Komisji   Wyborczej   Samorządu   
Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego:  
 
 
[miejsce   na   podpisy]   

Mężowie   zaufania:   
 
 
 
[miejsce   na   podpisy]   



Załącznik   nr   4   
do   uchwały   nr   17   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   

Uniwersytetu   Warszawskiego   kadencji   2020/2021   

  
PROTOKÓŁ   

Z   REFERENDUM   JEDNOSTKOWEGO     
W   JEDNOSTCE   UNIWERSYTETU   WARSZAWSKIEGO   

  
[NAZWA   JEDNOSTKI]   

 
W   SPRAWIE   

 
UCHWALENIA   REGULAMINU   SAMORZĄDU   STUDENTO� W   JEDNOSTKI   /   PODJĘCIA   AKCJI   PROTESTACYJNEJ   W   JEDNOSTCE   

(w			razie			potrzeby			doprecyzować			zwięźle			przedmiot			referendum			jednostkowego)	    
 
 
W  dniu dzień  miesiąc  rok  roku  od  godziny   gg.mm  do  godziny   gg.mm  za  pomocą  uniwersyteckiego  systemu  Ankieter,  odbyło  się                     
referendum   jednostkowe   w   ww.   jednostce   Uniwersytetu   Warszawskiego.   
 
Uprawnionych  do  głosowania  było   [liczba]  studentów  (wg  danych  Biura  Spraw  Studenckich  UW).  W  głosowaniu  wzięło  udział   [liczba]	                  
studentów.	  Frekwencja  wyniosła   [procent]%.   Na  podstawie  §  103   ust.  2  pkt  1/2/3/4/5/6  /  ust.  3   (należy		wybrać		właściwy		przepis		w		               	 	 	 	 	
zależności	 	od	 	liczebności	 	jednostki	 	albo	 	podmiotu	 	wnioskującego	 	o	 	referendum	 	jednostkowe)	  Regulaminu  Samorządu  Studentów  	 	 	 	 	 	 	 	 	     
Uniwersytetu   Warszawskiego,   stwierdza   się,   że   referendum   jednostkowe   jest    ważne			/			nieważne.	 		
 
Głosów   nieważnych   było    [liczba] ,   a   głosów   ważnych   pozytywnych   i   negatywnych   łącznie    [liczba] .   
 

Protokół   sporządzono   w   składzie:   
 

1. [Imię   Nazwisko]   
2. [Imię   Nazwisko]   
3. [Imię   Nazwisko]   

 
W  referendum  jednostkowym  w  ww.  jednostce  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  ww.  sprawie  oddano  następującą  liczbę  głosów                
pozytywnych   i   negatywnych:   
 

[treść   pytania]   

 

 
Protokół   niniejszy   sporządzono   w   czterech   egzemplarzach:    

1. dla   Rady   Samorządu   Studentów   jednostki   Uniwersytetu   Warszawskiego,    
2. dla   władz   jednostki   Uniwersytetu   Warszawskiego,    
3. dla   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego,    
4. w   celu   ogłoszenia   wyników   referendum   jednostkowego.   

 
 

 

		
		
		

W			razie			zastrzeżeń			do			protokołu,			Komisja			Wyborcza			Samorządu			Studentów			Uniwersytetu			Warszawskiego			przedstawia			w			protokole			swoje			stanowisko			do			zastrzeżeń.	   

 Liczba   głosów   “TAK”   [liczba]  

 Liczba   głosów   “NIE”   [liczba]  

Decyzje  wydane  podczas  głosowania  lub  istotne  okoliczności         
związane   z   przebiegiem   głosowania:    
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Zastrzeżenia  do  protokołu   (wraz	 	z	 	czytelnym	 	podpisem		   	 	 	 	
zgłaszającego/zgłaszających		   zastrzeżenia)	:    
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Członkowie   Komisji   Wyborczej   Samorządu   
Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego:  
 
 
[miejsce   na   podpisy]   
 

Delegaci   Komisji   Wyborczej   Samorządu   
Studentów   Uniwersytetu   Warszawskiego:  
 
 
[miejsce   na   podpisy]   

Mężowie   zaufania:   
 
 
 
[miejsce   na   podpisy]   


