
 UCHWAŁA NR 22 

 KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2020/2021 

 z dnia  12 października 2021 roku 

 w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad uczestnictwa mężów zaufania 
 podczas wyborów przeprowadzanych w formie głosowania elektronicznego 

 przy pomocy systemu USOS w roku akademickim 2021/2022 

 Na  podstawie  §  72  pkt  3  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego,  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego, zwana dalej Komisją Wyborczą, uchwala, co następuje: 

 Dział I 
 Postanowienia ogólne 

 § 1 

 Ustala  się  szczegółowe  zasady  uczestnictwa  mężów  zaufania  podczas  wyborów 
 przeprowadzanych  w  formie  głosowania  elektronicznego  przy  pomocy  systemu 
 USOS, zwanej dalej głosowaniem elektronicznym w roku akademickim 2021/2022. 

 § 2 

 1.  Mąż  zaufania  wykonuje  swoje  czynności  w  formie  stacjonarnej  albo  w  formie 
 elektronicznej. 

 2.  Wykonywanie  czynności  przez  męża  zaufania  w  formie  elektronicznej  następuje 
 za pośrednictwem platformy Google Meet, zwanej dalej platformą. 

 § 3 

 Po  zakończonym  głosowaniu  elektronicznym  przedstawiciel  Komisji  Wyborczej 
 niezwłocznie  kontaktuje  się  z  mężem  zaufania.  Przedstawiciel  Komisji  Wyborczej,  po 



 zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  męża  zaufania,  decyduje  w  przedmiocie  wyboru 
 formy, o której mowa w § 2. 

 Dział II 
 Uczestnictwo mężów zaufania w formie stacjonarnej 

 § 4 

 W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  wykonywaniu  przez  męża  zaufania  czynności  w 
 formie  stacjonarnej,  przedstawiciel  Komisji  Wyborczej,  po  zapoznaniu  się  ze 
 stanowiskiem  męża  zaufania,  określa  czas  wykonywania  przez  męża  zaufania  jego 
 czynności. 

 § 5 

 Mąż  zaufania  obowiązany  jest  stawić  się  celem  wykonywania  swoich  czynności  w 
 miejscu wskazanym przez przedstawiciela Komisji Wyborczej. 

 § 6 

 Przedstawiciel  Komisji  Wyborczej,  w  trakcie  wykonywania  czynności  związanych  z 
 wyborami,  udostępnia  ekran  wykorzystywanego  do  wykonywania  tych  czynności 
 urządzenia elektronicznego mężowi zaufania. 

 Dział III 
 Uczestnictwo mężów zaufania w formie elektronicznej 

 § 7 

 W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  wykonywaniu  przez  męża  zaufania  czynności  w 
 formie  elektronicznej,  przedstawiciel  Komisji  Wyborczej,  po  zapoznaniu  się  ze 
 stanowiskiem  męża  zaufania,  określa  czas  nawiązania  połączenia  za  pośrednictwem 
 platformy. 



 § 8 

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

 § 9 

 Podczas  trwania  połączenia  za  pośrednictwem  platformy,  przedstawiciel  Komisji 
 Wyborczej,  w  trakcie  wykonywania  czynności  związanych  z  wyborami,  udostępnia 
 ekran  wykorzystywanego  do  wykonywania  tych  czynności  urządzenia 
 elektronicznego mężowi zaufania. 

 § 10 

 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. 

 § 11 

 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. 

 § 12 

 1.  Zgoda  męża  zaufania  na  zamieszczenie  jego  imienia  (imion)  oraz  nazwiska 
 (nazwisk)  w  odpowiedniej  sekcji  protokołu  wyborczego  równoważna  jest  złożeniu 
 przezeń  podpisu  w  rozumieniu  §  8  ust.  8  załącznika  do  Regulaminu  Komisji 
 Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego  dotyczącego 
 szczegółowych zasad procedury wyborczej. 



 2.  Niezależnie  od  ust.  1,  po  sporządzeniu  protokołu  wyborczego  przedstawiciel 
 Komisji  Wyborczej,  po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  męża  zaufania,  ustala 
 termin  złożenia  przez  męża  zaufania  podpisów  pod  egzemplarzami  protokołu 
 wyborczego. 

 Dział IV 
 Postanowienia końcowe 

 § 13 

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

 § 14 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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