
 UCHWAŁA NR 29 

 KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2021/2022 

 z dnia 7 października 2022 roku 

 w sprawie ustalenia wzorów formularzy i druków wyborczych 

 Na  podstawie  §  104  ust.  1  pkt  2  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 

 Wprowadza  się  nowy  wzór  zgłoszenia  kandydata  w  wyborach  do  rady  mieszkańców 
 domu  studenta  Uniwersytetu  Warszawskiego  przeprowadzanych  przez  Komisję 
 Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  który  stanowi 
 załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 



 § 4 

 Wprowadza  się  nowy  wzór  zgłoszenia  listy  kandydatów  w  wyborach  do  rady 
 mieszkańców  domu  studenta  Uniwersytetu  Warszawskiego  przeprowadzanych  przez 
 Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  który 
 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 § 5 

 Wprowadza  się  nowy  wzór  zgłoszenia  męża  zaufania  w  wyborach 
 przeprowadzanych  przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 § 6 

 Wprowadza  się  nowy  wzór  wniosku  o  przeprowadzenie  wyborów  uzupełniających 
 przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  który 
 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 § 7 

 Wprowadza  się  nowy  wzór  obwieszczenia  wyborczego  w  wyborach 
 przeprowadzanych  przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

 § 8 

 Wprowadza  się  nowy  wzór  protokołu  wyborczego  w  wyborach  przeprowadzanych 
 przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  który 
 stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

 § 9 

 Wprowadza  się  nowy  wzór  informacji  Komisji  Wyborczej  Samorządu  Studentów 
 Uniwersytetu  Warszawskiego  o  trybie  i  terminie  wnoszenia  protestów  wyborczych  w 
 wyborach  przeprowadzanych  przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów 
 Uniwersytetu Warszawskiego, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 



 § 10 

 1.  Wprowadza  się  nowy  wzór  plomby  na  urnę  wyborczą  w  wyborach  w  formie 
 głosowania  urnowego  przeprowadzanych  przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu 
 Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  który  stanowi  załącznik  nr  10  do 
 niniejszej uchwały. 

 2.  W  braku  warunków  do  przygotowania  plomb  o  wzorze  zgodnym  z  ust.  1 
 dopuszcza  się  zastosowanie  plomb  odmiennych,  z  zastrzeżeniem  opatrzenia  ich 
 oznaczeniem  przedstawiciela  Komisji  Wyborczej  Samorządu  Studentów 
 Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzającego dane głosowanie. 

 § 11 

 1.  Wprowadza  się  nowy  wzór  karty  do  głosowania  w  wyborach  w  formie  głosowania 
 urnowego  przeprowadzanych  przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów 
 Uniwersytetu  Warszawskiego,  który  stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszej 
 uchwały. 

 2.  Barwa  kart  do  głosowania  zależy  od  obsadzanego  organu  lub  podmiotu 
 kolegialnego, to jest w wyborach do: 
 1)  Rady Samorządu Studentów jednostki – kolor biały; 
 2)  Rady Mieszkańców domu studenta – kolor biały; 
 3)  Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego – kolor różowy; 
 4)  rady jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego – kolor niebieski; 
 5)  rady dydaktycznej – kolor żółty. 

 3.  W  braku  warunków  do  przygotowania  kart  do  głosowania  w  barwach  zgodnych  z 
 ust. 2 dopuszcza się zastosowanie barw odmiennych. 

 § 12 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

 Krzysztof Radziwon 
 Olga Meksuła 
 Stanisław Mikusek 
 Julia Górecka 
 Aleksandra Marczyńska 
 Hubert Gromek 



 Julia Gryszpanowicz 
 Mateusz Mossakowski 
 Wiktor Tokaj 



 Załącznik nr 1 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

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

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

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

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

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

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

 ZGŁOSZENIE KANDYDATA 

 Wyrażam wolę kandydowania do: 

 Rady Samorządu Studentów ................................................................................ 
 (nazwa jednostki) 

 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

 Rady Wydziału ...................................................................................................... 
 (nazwa jednostki) 

 Rady Dydaktycznej nr  ......... 

 ............................................................................................................................... 
 (nazwa innego podmiotu) 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do 

 przeprowadzenia  wyborów  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) 

 _________________________________ 

 POUCZENIE 
 1.  Przez  jednostkę  rozumie  się  jednostkę  organizacyjną,  która  organizuje  i  realizuje  kształcenie,  to  jest  wydział,  kolegium  studiów,  kolegium 

 indywidualnych studiów międzydziedzinowych lub ogólnouniwersytecką jednostkę organizacyjną. 
 2.  Wskazanie  jednostki  w  pozycji  *)  wyłącza  bierne  prawo  wyborcze  studenta  w  wyborach  do  Parlamentu  Studentów  Uniwersytetu 

 Warszawskiego w innych jednostkach niż wskazana. 
 3.  Wskazanie  kierunku  w  pozycji  **)  wyłącza  bierne  prawo  wyborcze  studenta  w  wyborach  do  danej  Rady  Samorządu  Studentów  w  innych 

 okręgach wyborczych niż właściwy wskazanemu kierunkowi. 
 4.  Wyłączenia  określone  w  pkt.  2.  i  3.  ustają  z  uprawomocnieniem  się  wyników  wyborów,  w  których  student  kandydował,  jednak  nie  wcześniej  niż 

 z dniem 30 listopada roku akademickiego tego kandydowania. 



 Załącznik nr 2 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

 ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW 
 ........................................................................................................................................................................................................................... 

 (nazwa listy) 
 Pełnomocnik listy:                                                                                                  Wyrażamy wolę kandydowania do: 

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

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

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

 Rady Samorządu Studentów ......................................................................................... 
 (nazwa jednostki) 

 Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

 Rady Wydziału ............................................................................................................... 
 (nazwa jednostki) 

 Rady Dydaktycznej nr ......... 

 ........................................................................................................................................ 
 (nazwa innego podmiotu) 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  wyborów  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  jednostka **)  kierunek ***)  nr albumu  nr telefonu  adres e-mail  podpis 

 _________________________________ 

 POUCZENIE 
 1.  Przez jednostkę rozumie się jednostkę organizacyjną, która organizuje i realizuje kształcenie, to jest wydział, kolegium studiów, kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych lub ogólnouniwersytecką jednostkę organizacyjną. 
 2.  Wskazywanie numerów na liście w pozycji *) dotyczy wyłącznie głosowania urnowego; w głosowaniu elektronicznym kolejność kandydatów na liście jest alfabetyczna według nazwisk. 
 3.  Wskazanie jednostki w pozycji **) wyłącza bierne prawo wyborcze studenta w wyborach do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w innych jednostkach niż wskazana. 
 4.  Wskazanie kierunku w pozycji ***) wyłącza bierne prawo wyborcze studenta w wyborach do danej Rady Samorządu Studentów w innych okręgach wyborczych niż właściwy wskazanemu kierunkowi. 
 5.  Wyłączenia określone w pkt. 3. i 4. ustają z uprawomocnieniem się wyników wyborów, w których student kandydował, jednak nie wcześniej niż z dniem 30 listopada roku akademickiego tego kandydowania. 

 (str. ...… z ...…) 



 Załącznik nr 3 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

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

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

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

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

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

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

 ............................................................... 
 (numer pokoju w domu studenta) 

 ZGŁOSZENIE KANDYDATA 
 W WYBORACH DO RADY MIESZKAŃCÓW 

 Wyrażam  wolę  kandydowania  do  Rady  Mieszkańców  Domu  Studenta  nr  ……… 

 i oświadczam, że jestem mieszkańcem wyżej wymienionego domu studenta. 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do 

 przeprowadzenia  wyborów  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,  to  jest  wydział,  kolegium  studiów,  kolegium  indywidualnych  studiów 
 międzydziedzinowych lub ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna. 



 Załącznik nr 4 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

 ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW 
 W WYBORACH DO RADY MIESZKAŃCÓW 

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

 Pełnomocnik listy: 

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

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

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

 Wyrażamy  wolę  kandydowania  do  Rady  Mieszkańców  Domu  Studenta  nr  ……… 

 i oświadczamy, że jesteśmy mieszkańcami wyżej wymienionego domu studenta. 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  wyborów  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  jednostka  nr pokoju  nr albumu  nr telefonu  adres e-mail  podpis 

 _________________________________ 

 POUCZENIE 
 Wskazywanie numerów na liście w pozycji *) dotyczy wyłącznie głosowania urnowego; w głosowaniu elektronicznym kolejność kandydatów na liście jest alfabetyczna według nazwisk. 

 INFORMACJA DODATKOWA 
 Jednostka – jednostka organizacyjna, która organizuje i realizuje kształcenie, to jest wydział, kolegium studiów, kolegium indywidualnych studiów międzydziedzinowych lub ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna. 

 (str. ...… z ...…) 



 Załącznik nr 5 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

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

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

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

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

 ZGŁOSZENIE MĘŻA ZAUFANIA 

 Jako  kandydat  niezrzeszony  /  pełnomocnik  listy  kandydatów  ..................................*), 

 na  podstawie  §  23  ust.  4  Ordynacji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 

 Warszawskiego, zgłaszam męża zaufania: 

 ............................................................... 
 (imię i nazwisko męża zaufania) 

 ............................................................... 
 (numer albumu męża zaufania) 

 ............................................................... 
 (jednostka męża zaufania) 

 ............................................................... 
 (numer telefonu męża zaufania) 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do 

 przeprowadzenia  wyborów  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 zgłaszającego) 

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

 _________________________________ 

 *) Niepotrzebne skreślić. W przypadku pełnomocnika listy kandydatów należy wpisać jej nazwę. 

 POUCZENIE 
 1.  Przez  jednostkę  rozumie  się  jednostkę  organizacyjną,  która  organizuje  i  realizuje  kształcenie,  to  jest  wydział,  kolegium  studiów,  kolegium 

 indywidualnych studiów międzydziedzinowych lub ogólnouniwersytecką jednostkę organizacyjną. 
 2.  Mąż  zaufania  może  przebywać  podczas  wszystkich  czynności  przedstawicieli  Komisji  Wyborczej  w  dniu  głosowania,  w  szczególności  podczas 

 przeprowadzania  głosowania  oraz  podczas  liczenia  głosów,  pełniąc  rolę  obserwatora;  ma  on  przy  tym  prawo  bieżącego  zgłaszania  uwag  i 
 zastrzeżeń. 

 3.  Jeżeli  mąż  zaufania  swoim  zachowaniem  utrudnia  przedstawicielom  Komisji  Wyborczej  wykonywanie  ich  czynności,  przedstawiciel  Komisji 
 Wyborczej  powinien  go  upomnieć  oraz  pouczyć  o  możliwości  złożenia  zgłoszenia  do  Komisji  Dyscyplinarnej  do  spraw  Studentów  i  Doktorantów. 
 Adnotację  o  nieprawidłowym  zachowaniu  męża  zaufania  umieszcza  się  w  protokole  wyborczym.  W  przypadku  niezastosowania  się  do 
 upomnienia, przedstawiciel Komisji Wyborczej może wykluczyć uprawnienia męża zaufania. 



 Załącznik nr 6 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

 Warszawa, dnia ……………… 

 Imię i nazwisko 
 Rada Samorządu Studentów ……………… 
 Adres e-mail 
 Telefon kontaktowy 

 Krzysztof Radziwon 
 Przewodniczący Komisji Wyborczej 

 Samorządu Studentów UW 

	Wniosek	o	przeprowadzenie	wyborów	uzupełniających	
	przez	KW	SS	UW	

 Na  podstawie  §  52  ust.  1  Ordynacji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego,  stanowiącej  załącznik  do  Regulaminu  Samorządu  Studentów 
 Uniwersytetu  Warszawskiego  (załącznik  do  uchwały  nr  38/2021/2022  Parlamentu 
 Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego  z  dnia  8  września  2022  roku,  stanowiącej 
 załącznik  do  zarządzenia  nr  120  Rektora  Uniwersytetu  Warszawskiego  z  dnia  6 
 października  2022  roku),  zwracam  się  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  wyborów 
 uzupełniających  przedstawicieli  studentów 	[nazwa	 	jednostki]	  w  związku  z  wolnymi 
 mandatami  w  liczbie 	[liczba		wolnych		mandatów]	 do: 	Rady		Samorządu		Studentów		[nazwa	
	jednostki],	 	Parlamentu	 	Studentów	 	Uniwersytetu	 	Warszawskiego,		Rady		[nazwa		jednostki],	
	Rady	 	Dydaktycznej	 	nr	 	[numer	 	rady	 	dydaktycznej]*	  w  dniu 	[proponowana	 	data	
	głosowania]	 ,  za  pomocą 	głosowania	 	urnowego	  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 

	*	wybrać	organy,	do	których	mają	być	przeprowadzone	wybory	uzupełniające	



 Załącznik nr 7 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

	OBWIESZCZENIE	
 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

 z (data) 

	w	sprawie	wyborów	przedstawicieli	studentów	(jednostka	/	dom	studenta)	

 Na  podstawie  §  14  ust.  2  Ordynacji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego,  stanowiącej  załącznik  do  Regulaminu 
 Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2022 roku poz. 239), obwieszcza się wybory przedstawicieli studentów do: 

 ●  (obsadzany organ / podmiot kolegialny) 	(liczba	mandatów		do	obsadzenia)	 (przy wyborach do Rady Samorządu Studentów  jednostki lub rady 
 dydaktycznej należy wskazać właściwe im poniższe wykazy); 

	WYKAZ	OKRĘGÓW	WYBORCZYCH	
	w	wyborach	do	Rady	Samorządu	Studentów	(jednostka)	

	Numer	
	okręgu	 	Kierunki	studiów	 	Liczba	

	mandatów	

	WYKAZ	RAD	DYDAKTYCZNYCH	

	Numer	
	rady	 	Kierunki	studiów	 	Liczba	

	mandatów	

	PROCEDURA	WYBORCZA	

	Termin	i	forma	zgłaszania	kandydatur	 	Termin	i	forma	głosowania	

 ●  (opisanie czynnego i biernego prawa wyborczego) 
 ●  (opisanie procedury zgłaszania kandydatur) 
 ●  (opisanie sposobu identy�ikacji studenta) 
 ●  (opisanie procedury głosowania) 
 ●  (opisanie, na ilu kandydatów można głosować) 
 ●  (opisanie procedury zgłaszania mężów zaufania) 
 ●  (opisanie wymogów wyboru kandydata) 
 ●  (opisanie miejsca ogłoszenia wyników wyborów) 

 (dopuszcza się zamieszczenie innych opisów stosownie do okoliczności danych wyborów) 

 (funkcja) 

	(imię	i	nazwisko)	

 (treść obwieszczenia wyborczego powinna zawierać się w całości na jednej stronie arkusza) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (sposób kontaktu z Komisją Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego) 



 Załącznik nr 8 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

 PROTOKÓŁ 
 Z WYBORÓW  (w potrzebie dookreślić wybory)  PRZEDSTAWICIELI  STUDENTÓW 

 W JEDNOSTCE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 (JEDNOSTKA / DOM STUDENTA) 

 DO 

 (ORGAN / PODMIOT KOLEGIALNY) 

 W  dniach  od  (dzień  miesiąc  rok)  roku  od  godziny  (godzina)  do  (dzień  miesiąc  rok) 
 roku  do  godziny  (godzina)  /  W  dniu  (dzień  miesiąc  rok)  roku  od  godziny  (godzina)  do 
 godziny  (godzina)  za  pomocą  systemu  USOSweb  Uniwersytetu  Warszawskiego  odbyły 
 się wybory przedstawicieli studentów do ww. podmiotu. 

 Do obsadzenia był/o/y … mandat/ów/y. Obsadzono … mandat/ów/y. 

 Uprawniony/ch/ieni  do  głosowania  był/o/li  …  student/ów/ci  (według  danych  systemu 
 USOS). W głosowaniu wziął/ęło/li udział … student/ów/ci. Frekwencja wyniosła …%. 

 Głos/ów/y  nieważny/ch/e  oddano  ….  Głos/ów/y  ważny/ch/e  łącznie  na  wszystkich 
 kandydatów oddano …. 

 Głosowanie  przeprowadziła  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego. Protokół sporządzono w składzie: 

 1.  Imię Nazwisko 

 W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  poniższe  kandydatury  otrzymały  następującą 
 liczbę głosów: 

 1.  NAZWISKO Imię  … 

 W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  wybrano  następujące  osoby:  (w  przypadku 
 wyborów  innych  niż  do  rady  dydaktycznej)  /  W  wyniku  przeprowadzonego 
 głosowania,  w  którym  wybrane  zostały  osoby,  które  uzyskały  kolejno  największą 
 liczbę  głosów,  z  zastrzeżeniem,  że  w  skład  rady  dydaktycznej  wchodzi  nie  mniej  niż 
 jedna  osoba  z  każdego  z  kierunków  studiów  właściwych  danej  radzie  dydaktycznej, 
 wybrano: (w przypadku wyborów do rady dydaktycznej) 

 1.  NAZWISKO Imię 

 Decyzje wydane podczas głosowania lub istotne okoliczności z nim związane: 

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

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

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

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

 Zastrzeżenia do protokołu (wraz z czytelnym podpisem zgłaszającego): 

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

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

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

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

 Protokół sporządzono w czterech egzemplarzach, po jednym: 
 1.  Radzie Samorządu Studentów jednostki Uniwersytetu Warszawskiego; 
 2.  władzom jednostki Uniwersytetu Warszawskiego; 
 3.  Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
 4.  w celu ogłoszenia wyników wyborów. 

 Członkowie Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego: 

	(Imię	Nazwisko)	

 Do  egzemplarza  protokołu  ogłaszającego  wyniki  wyborów  dołącza  się  informację 
 o  trybie  i  terminie  wnoszenia  protestów  wyborczych  w  treści  ustalonej  przez  Komisję 
 Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Wyniki  wyborów  stają  się  prawomocne  po  upływie  pięciu  dni  od  dnia  opublikowania 
 protokołu  na  stronie  internetowej  przez  Komisję  Wyborczą  Samorządu  Studentów 
 Uniwersytetu Warszawskiego, chyba że wniesiony zostanie protest wyborczy. 







 Załącznik nr 11 
 do uchwały nr 29 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2021/2022 

 KARTA DO GŁOSOWANIA 
 w wyborach przedstawicieli studentów (jednostka / dom studenta) 

 do (obsadzany organ / podmiot kolegialny) 
 (data) 

 Głosujemy  stawiając  znak  „X”  wewnątrz  kratki  po  lewej  stronie  przy  nazwisku 
 określonego kandydata. 

 X  NAZWISKO Imię 

 Wybieramy  nie więcej  niż  …  kandydata/ów. 

 (nazwa listy kandydatów) 

 1.  NAZWISKO Imię 

 Kandydaci niezrzeszeni 

 1.  NAZWISKO Imię 

 KARTA DO GŁOSOWANIA 
 w wyborach przedstawicieli studentów (jednostka / dom studenta) 

 do (obsadzany organ / podmiot kolegialny) 
 (data) 

 Głosujemy  stawiając  znak  „X”  wewnątrz  kratki  po  lewej  stronie  przy  nazwisku 
 określonego kandydata. 

 X  NAZWISKO Imię 

 Wybieramy  nie więcej  niż  …  kandydata/ów. 

 (nazwa listy kandydatów) 

 1.  NAZWISKO Imię 

 Kandydaci niezrzeszeni 

 1.  NAZWISKO Imię 


