
 UCHWAŁA   NR   26   
  

KOMISJI   WYBORCZEJ   SAMORZĄDU   STUDENTÓW   
  

UNIWERSYTETU   WARSZAWSKIEGO   KADENCJI   2020/2021   
  

z   dnia    3   listopada   2021   roku   
  
  

w   sprawie    zarządzenia   dodatkowej   tury   głosowania   w   wyborach     
w   jednostce   Uniwersytetu   Warszawskiego   

  
  
  

Na  podstawie  §  11  ust.  7  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu            
Warszawskiego,  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu        
Warszawskiego   uchwala,   co   następuje:   
  

§   1   

  
Zarządza  się  dodatkową  turę  głosowania  w  wyborach  do  Rady  Mieszkańców  Domu             
Studenta  nr  2,  która  odbędzie  się  dnia  10  listopada  2021  roku  od  godziny  00.00  do                 
godziny  00.00  w  formie  głosowania  elektronicznego.  Obwieszczenie  dodatkowej  tury           
głosowania  w  wyborach  do  Rady  Mieszkańców  Domu  Studenta  nr  2  stanowi             
załącznik   do   niniejszej   uchwały.   
  

§   2   

  
Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.   
  
  
  
  

  
Krzysztof   Radziwon   
Oliwia   Górecka   
Olga   Meksuła   
Katarzyna   Stankiewicz   
Paula   Sieklicka   
Julia   Mazurkiewicz   
Julia   Górecka   
Stanisław   Mikusek   
Aleksandra   Marczyńska   

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



Załącznik   
do   uchwały   nr   26   Komisji   Wyborczej   Samorządu   Studentów   

Uniwersytetu   Warszawskiego   kadencji   2020/2021   

WYBORY	 		
DOM   STUDENTA   NR   2   

Komisja	 	Wyborcza	 	Samorządu	 	Studentów	 	Uniwersytetu	 	Warszawskiego	 	ogłasza	 	dodatkową	 	turę	 	głosowania	  w  wyborach  do  Rady  	 	 	 	 	 	 	 	 	      
Mieszkańców  Domu  Studenta  nr  2,  w  związku  z  uzyskaniem  przez  kandydatkę   Bielawską  Adę  Kamilę  oraz  kandydata Harutyunyana  Hovhannesa  tej                     
samej   liczby   głosów.  

Kalendarz			wyborczy:		
10.11.2021			(środa),			w			godzinach			00:00-00:00,			w			formie			głosowania			elektronicznego		

  

● Procedurę   wyborczą   w   dniu   głosowania   przeprowadzi   Komisja   Wyborcza   SS   UW    za			pomocą			systemu			USOSweb			Uniwersytetu			Warszawskiego.			Głosowanie			
będzie			dostępne			wyłącznie			w			serwisie			centralnym			USOSweb			UW;			oddanie			głosu			za			pomocą			wydziałowych			serwisów			nie			będzie			możliwe.				Student,   po   
zalogowaniu   się   do   systemu,   w   zakładce   „ DLA			WSZYSTKICH”		  przechodzi   do   podstrony   „ WYBORY	”,   dostępnej   pod   adresem   internetowym:   
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index   Następnie   zostaje   przekierowany   do   dostępnych   wyborów.   Szczegółowa   instrukcja   
dostępna   jest   na   stronie   Komisji   Wyborczej   SS   UW   ->   http://ukw.samorzad.uw.edu.pl/index.php/wybory-elektroniczne/     

  
● Wybrany   zostanie   kandydat,   który   uzyska   większą   liczbę   głosów.   

 
● Studentów   uprawnionych   do   głosowania   za   pomocą   aktywnego   indywidualnego   konta   studenta   przypisanego   do   danego   kierunku   studiów   ustala   na   bieżąco   

system   USOS   na   podstawie   wery�ikacji   aktywacji   konta.   
 

● Mężów   zaufania   zgłasza   się   w   formie   przewidzianej   dla   zgłaszania   kandydatur    do			chwili			zakończenia			procedury			głosowania.	 		
 	 

● Wyniki   wyborów   zostaną   ogłoszone   przez   opublikowanie   ich   na   stronie   internetowej   Komisji   Wyborczej   SS   UW.     
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Kontakt   z   Komisją   Wyborczą   Samorządu   Studentów   UW   –   ul.   Krakowskie   Przedmieście   24   (pok.   206   w   budynku   ZSS   UW)   
Przewodniczący			Komisji			Wyborczej			Krzysztof			Radziwon			-			tel.			kom.:			660-200-465	,     
Adres   e-mail:    komisjawyborcza @samorzad.uw.edu.pl     
Protokoły   z   wyborów   oraz   uchwały   KW SS   UW   na   stronie    ukw.samorzad.uw.edu.pl	   

mailto:kwssuw@gmail.com

