
 UCHWAŁA NR 32 

 KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW 

 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2021/2022 

 z dnia 15 października 2022 roku 

 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Wyborczej Samorządu Studentów 
 Uniwersytetu Warszawskiego 

 Na  podstawie  §  111  ust.  2  Regulaminu  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego,  Komisja  Wyborcza  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego uchwala, co następuje: 

 § 1 

 Uchwala  się  Regulamin  Komisji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 2 

 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 
 1)  uchwała  nr  26  Komisji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 

 Warszawskiego  kadencji  2015/2016  z  dnia  22  listopada  2016  roku  w  sprawie 
 określenia  zakresu  agitacji  wyborczej  na  rzecz  kandydatów  w  dniu  wyborów  w 
 jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego; 

 2)  uchwała  nr  23  Komisji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego  kadencji  2018/2019  z  dnia  14  października  2019  roku  w  sprawie 
 uchwalenia  Regulaminu  Komisji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego. 

 § 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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 Załącznik 
 do uchwały nr 32 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

 kadencji 2021/2022 

 REGULAMIN KOMISJI WYBORCZEJ 
 SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 § 1 

 1.  Regulamin  Komisji  Wyborczej  określa  organizację  wewnętrzną  oraz  tryb  prac 
 Komisji Wyborczej. 

 2.  Regulamin  Czynności  Wyborczych  stanowi  stanowi  załącznik  do  Regulaminu 
 Komisji Wyborczej i jest jego integralną częścią. 

 § 2 

 Ilekroć w Regulaminie Komisji Wyborczej jest mowa o: 
 1)  delegacie  –  rozumie  się  przez  to  delegata  Komisji  Wyborczej  Samorządu 

 Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
 2)  jednostce  –  rozumie  się  przez  to  jednostkę  w  rozumieniu  Regulaminu 

 Samorządu Studentów; 
 3)  Komisji  Rewizyjnej  –  rozumie  się  przez  to  Komisję  Rewizyjną  Samorządu 

 Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
 4)  Komisji  Wyborczej  –  rozumie  się  przez  to  Komisję  Wyborczą  Samorządu 

 Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
 5)  Marszałku  –  rozumie  się  przez  to  Marszałka  Parlamentu  Studentów  Uniwersytetu 

 Warszawskiego; 
 6)  Ordynacji  Wyborczej  –  rozumie  się  przez  to  Ordynację  Wyborczą  Samorządu 

 Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 
 7)  przedstawicielu  Komisji  Wyborczej  –  rozumie  się  przez  to  członków  i  delegatów 

 Komisji Wyborczej; 
 8)  Radzie  Mieszkańców  –  rozumie  się  przez  to  Radę  Mieszkańców  domu  studenta 

 Uniwersytetu Warszawskiego; 
 9)  Radzie  Samorządu  Studentów  –  rozumie  się  przez  to  Radę  Samorządu 

 Studentów jednostki Uniwersytetu Warszawskiego; 
 10)  Regulaminie  Czynności  Wyborczych  –  rozumie  się  przez  to  Regulamin 

 Czynności  Wyborczych  Komisji  Wyborczej  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego; 
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 11)  Regulaminie  Komisji  Wyborczej  –  rozumie  się  przez  to  Regulamin  Komisji 
 Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 

 12)  Regulaminie  Samorządu  Studentów  –  rozumie  się  przez  to  Regulamin 
 Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego; 

 13)  Zarządzie  –  rozumie  się  przez  to  Zarząd  Samorządu  Studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego. 

 § 3 

 1.  Komisja Wyborcza działa kolegialnie. 
 2.  Członkowie  Komisji  Wyborczej  reprezentują  w  swoich  wystąpieniach  stanowisko 

 zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Komisję Wyborczą. 

 § 4 

 Członkowie  Komisji  Wyborczej  obowiązani  są  rzetelnie  wykonywać  swoje  obowiązki, 
 z których rozliczają się bezpośrednio przed przewodniczącym Komisji Wyborczej. 

 § 5 

 1.  Przewodniczący Komisji Wyborczej: 
 1)  kieruje pracami Komisji Wyborczej; 
 2)  reprezentuje Komisję Wyborczą na zewnątrz; 
 3)  odpowiada za redagowanie uchwał Komisji Wyborczej; 
 4)  nadzoruje wykonywanie uchwał Komisji Wyborczej; 
 5)  wyznacza zadania członkom i delegatom Komisji Wyborczej; 
 6)  odpowiada za redagowanie i przekazywanie obwieszczeń wyborczych; 
 7)  wykonuje inne zadania określone w przepisach szczególnych. 

 2.  Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  w  zakresie  swoich  kompetencji  wydaje 
 zarządzenia, w szczególności dotyczące wewnętrznej pracy Komisji Wyborczej. 

 3.  Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  w  zakresie  dokumentów  właściwych  swojej 
 funkcji  lub  kierowanemu  przez  siebie  organowi  wydaje  obwieszczenia,  w 
 szczególności dotyczące: 
 1)  ogłoszenia tekstu jednolitego; 
 2)  sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. 

 4.  W  przypadku  równej  liczby  głosów  przy  podejmowaniu  decyzji  przez  Komisję 
 Wyborczą, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Wyborczej. 
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 § 6 

 Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej: 
 1)  wspiera  przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w  bieżących  pracach  Komisji 

 Wyborczej; 
 2)  zastępuje  przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w  przypadku  czasowej 

 niemożności sprawowania przezeń funkcji; 
 3)  wykonuje inne zadania wyznaczone przez przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

 § 7 

 1.  Komisja Wyborcza ze swojego grona wybiera sekretarza Komisji Wyborczej. 
 2.  Sekretarz  Komisji  Wyborczej  jest  wybierany  bezwzględną  większością  głosów  w 

 głosowaniu  tajnym  w  obecności  co  najmniej  2/3  regulaminowej  liczby  członków 
 Komisji Wyborczej. 

 3.  Sekretarz Komisji Wyborczej: 
 1)  dba  o  porządek  w  dokumentacji,  w  szczególności  w  zgłoszeniach  kandydatur 

 oraz w protokołach wyborczych; 
 2)  sporządza protokoły z posiedzeń Komisji Wyborczej; 
 3)  wykonuje  inne  zadania  wyznaczone  przez  przewodniczącego  Komisji 

 Wyborczej. 

 § 8 

 1.  W  przypadku  opróżnienia  funkcji  przewodniczącego  albo  wiceprzewodniczącego 
 Komisji  Wyborczej,  posiedzenie  Komisji  Wyborczej  celem  uzupełnienia  danej 
 funkcji bezzwłocznie zwołuje odpowiednio drugi z nich. 

 2.  W  przypadku  opróżnienia  obu  funkcji,  o  których  mowa  w  ust.  1,  posiedzenie 
 celem ich uzupełnienia bezzwłocznie zwołuje sekretarz Komisji Wyborczej. 

 3.  W  przypadku  opróżnienia  funkcji  sekretarza  Komisji  Wyborczej,  funkcję  tę 
 uzupełnia się na najbliższym następnym posiedzeniu. 

 4.  W  przypadku  opróżnienia  wszystkich  trzech  funkcji,  o  których  mowa  w  ust.  1–3, 
 posiedzenie  celem  ich  uzupełniania  bezzwłocznie  zwołuje  najstarszy  wiekiem 
 członek Komisji Wyborczej. 

 5.  Zwołującemu  posiedzenie  przysługują  odpowiednio  uprawnienia 
 przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  związane  z  posiedzeniem  w  zakresie 
 niezbędnym do sprawnego przewodniczenia obradom. 
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 6.  Zwołujący  posiedzenie  prowadzi  je  do  wyboru  przewodniczącego  Komisji 
 Wyborczej,  przed  wyborem  którego  może  być  rozpatrzony  wyłącznie  punkt 
 dotyczący przedstawienia i przyjęcia proponowanego porządku obrad. 

 § 9 

 1.  Delegaci  pełnią  obowiązki  członków  Komisji  Wyborczej  w  zakresie 
 przeprowadzania  wyborów,  wyborów  uzupełniających  i  wyborów  ponownych  w 
 rozumieniu  Ordynacji  Wyborczej  przeprowadzanych  we  wszystkich  turach 
 głosowania, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

 2.  Członkowie  Komisji  Wyborczej  odpowiadają  za  przeszkolenie  i  rzetelność  pracy 
 delegatów. 

 3.  Delegaci  powoływani  są  na  czas  trwania  kadencji  Komisji  Wyborczej,  z 
 zastrzeżeniem ust. 4. 

 4.  Komisja  Wyborcza  może  odwołać  delegata  większością  głosów  regulaminowej 
 liczby członków Komisji Wyborczej. 

 § 10 

 1.  Ustanie  członkostwa  członka  Komisji  Wyborczej  przewodniczący  Komisji 
 Wyborczej bezzwłocznie komunikuje Marszałkowi. 

 2.  Rezygnacje  przewodniczącego,  wiceprzewodniczącego,  sekretarza,  członka 
 tudzież  delegata  Komisji  Wyborczej  należy  bezzwłocznie  złożyć  na  piśmie  w 
 Biurze Zarządu. 

 § 11 

 1.  Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w drodze uchwał. 
 2.  Uchwały  Komisji  Wyborczej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co 

 najmniej  połowy  liczby  członków  Komisji  Wyborczej,  jednak  nie  mniej  niż  trzech, 
 w głosowaniu jawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

 3.  Komisja  Wyborcza  może  podejmować  uchwały  w  trybie  obiegowym  na  wniosek 
 przewodniczącego  Komisji  Wyborczej,  chyba  że  co  najmniej  1/3  członków 
 Komisji Wyborczej się temu sprzeciwi. 
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 § 12 

 1.  Komisja Wyborcza obraduje na posiedzeniach. 
 2.  Posiedzenia  mogą  odbywać  się  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji 

 elektronicznej,  chyba  że  co  najmniej  dwóch  członków  Komisji  Wyborczej  się 
 temu sprzeciwi. 

 3.  W  posiedzeniach  uczestniczą  członkowie  Komisji  Wyborczej  oraz  mogą 
 uczestniczyć inne osoby za zaproszeniem przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

 § 13 

 1.  Terminy posiedzeń Komisji Wyborczej ustala przewodniczący Komisji Wyborczej. 
 2.  Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  zwołuje  posiedzenie  z  własnej  inicjatywy  lub 

 na  przedłożony  sobie  pisemny  wniosek  co  najmniej  dwóch  członków  Komisji 
 Wyborczej. 

 3.  Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  zwołuje  posiedzenie  w  przypadku  wniosku,  o 
 którym mowa w ust. 2, w terminie czternastu dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

 4.  Przewodniczący  Komisji  Wyborczej  otwiera  posiedzenie,  przedstawia 
 proponowany porządek obrad i przewodniczy tymże. 

 5.  Członkowie  Komisji  Wyborczej  mogą  zgłaszać  poprawki  do  przedstawionego 
 porządku obrad. 

 6.  Komisja  Wyborcza  przyjmuje  porządek  obrad  i  poprawki  doń  zwykłą  większością 
 głosów;  naprzód  głosuje  się  poprawki  według  kolejności  zgłoszenia,  a  następnie 
 porządek obrad w całości. 

 § 14 

 1.  Przebieg  posiedzenia  Komisji  Wyborczej  utrwalany  jest  w  formie  protokołu  z 
 posiedzenia. 

 2.  Protokół  z  posiedzenia  przyjęty  przez  Komisję  Wyborczą  i  podpisany  przez 
 przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  stanowi  oficjalne  stwierdzenie  przebiegu 
 obrad Komisji Wyborczej. 

 3.  Protokół z posiedzenia zawiera: 
 1)  numer protokołu; 
 2)  datę posiedzenia; 
 3)  listę osób obecnych na posiedzeniu; 
 4)  informacje o podjętych uchwałach; 
 5)  zapis przebiegu obrad. 
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 4.  W  terminie  czternastu  dni  od  dnia  posiedzenia  przewodniczący  Komisji 
 Wyborczej  podaje  do  wiadomości  członkom  Komisji  Wyborczej  projekt  protokołu 
 z posiedzenia. 

 5.  W  przypadku  niezgłoszenia  zastrzeżeń  do  projektu  protokołu  z  posiedzenia  w 
 terminie  siedmiu  dni  od  dnia  podania  go  do  wiadomości  członkom  Komisji 
 Wyborczej, protokół z posiedzenia uważa się za przyjęty. 

 6.  W  przypadku  zgłoszenia  zastrzeżeń,  Komisja  Wyborcza  przyjmuje  protokół  z 
 posiedzenia na najbliższym następnym posiedzeniu. 

 § 15 

 Komisja  Wyborcza  w  drodze  uchwały  określa  obowiązujące  wzory  formularzy  i 
 druków  wyborczych,  w  szczególności  wzory  protokołów  wyborczych  oraz  zgłoszeń 
 kandydatów niezrzeszonych, list kandydatów i mężów zaufania. 

 § 16 

 1.  Dokumenty  kierowane  do  Komisji  Wyborczej  należy  składać  w  Biurze  Zarządu  w 
 godzinach pracy tegoż, z zastrzeżeniem § 17 Regulaminu Komisji Wyborczej. 

 2.  O terminie złożenia dokumentu rozstrzyga termin przyjęcia przez Biuro Zarządu. 

 § 17 

 1.  Dokumenty  kierowane  do  Komisji  Wyborczej  w  dniu  głosowania  w  związku  z 
 danym  głosowaniem  lub  wyborami,  których  dane  głosowanie  dotyczy,  składa  się 
 bezpośrednio Komisji Wyborczej. 

 2.  W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  urnowego,  dokumenty  składa  się 
 przedstawicielowi Komisji Wyborczej przeprowadzającemu dane głosowanie. 

 § 18 

 Komisja  Wyborcza  udostępnia  swoje  dokumenty  zgodnie  z  przepisami  o  dostępie  do 
 informacji  o  Samorządzie  Studentów  Uniwersytetu  Warszawskiego  zawartymi  w 
 Regulaminie Samorządu Studentów. 

 § 19 

 1.  Wykładni  Regulaminu  Komisji  Wyborczej  dokonuje  Komisja  Wyborcza  w  drodze 
 uchwały podjętej większością 2/3 głosów. 
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 2.  Wykładnia  dokonana  przez  Komisję  Wyborczą  obowiązuje  od  chwili  jej 
 dokonania. 
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 Przepis wstępny 

 § 1 

 1.  Przepisy  poniższe  stosuje  się  w  wyborach  przeprowadzanych  przez  Komisję 
 Wyborczą. 

 2.  Ilekroć  w  przepisach  poniższych  jest  mowa  o  wyborach,  rozumie  się  przez  to 
 wybory,  wybory  uzupełniające  i  wybory  ponowne  w  rozumieniu  Ordynacji 
 Wyborczej przeprowadzane we wszystkich turach głosowania. 

 3.  Przepisy  ustępów  poprzedzających  nie  naruszają  przepisów  szczególnych, 
 naprzód  przepisów  uszczuplających  zakres  zastosowania  przepisów  poniższych 
 w stosunku do określonych wyborów lub głosowań. 

 Dział I 
 Kandydowanie 

 Rozdział 1 
 Przepisy ogólne 

 § 2 

 1.  Zgłoszenia  kandydatur  można  składać  od  chwili  zarządzenia  wyborów,  z 
 zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 2.  W  przypadku  wyborów  ogłaszanych  kalendarzem  wyborów,  o  którym  mowa  w 
 Ordynacji  Wyborczej,  zgłoszenia  kandydatur  można  składać  od  chwili  podania  do 
 wiadomości obwieszczeń wyborczych. 

 3.  Komisja  Wyborcza  może  jednak  uwzględnić  zgłoszenie  kandydatury  złożone 
 przed  podaniem  do  wiadomości  obwieszczeń  wyborczych,  pod  warunkiem 
 złożenia nie wcześniej niż z chwilą ogłoszenia kalendarza wyborów. 

 § 3 

 1.  Zgłoszenia kandydatur składa się: 
 1)  w siedzibie Biura Zarządu; 
 2)  drogą  elektroniczną  za  pomocą  konta  pocztowego  o  domenie 

 identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim. 
 2.  Tryb składania zgłoszeń kandydatur określa obwieszczenie wyborcze. 
 3.  Komisja  Wyborcza  może  jednak  uwzględnić  zgłoszenie  kandydatury  złożone  w 

 trybie innym niż określony obwieszczeniem wyborczym. 
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 § 4 

 Jednym  formularzem  zgłoszenia  kandydatury  można  zgłosić  kandydaturę  w  wielu 
 wyborach, jeżeli wzór formularza zgłoszenia kandydatury taką możliwość dopuszcza. 

 Rozdział 2 
 Lista kandydatów 

 § 5 

 1.  Zgłoszeniem  listy  kandydatów  zgłasza  się  nie  mniej  niż  dwu  kandydatów,  z 
 zastrzeżeniem ust. 2. 

 2.  Dopuszcza się zgłoszenie listą kandydatów tylko jednego kandydata, jeżeli: 
 1)  nazwa  tejże  jest  tożsama  nazwie  listy  kandydatów  jednocześnie  albo 

 przedtem  zgłaszającej  kandydatów  w  jakichkolwiek  innych  wyborach  w 
 danym  roku  akademickim  w  danej  jednostce  albo  w  danym  domu  studenta 
 oraz 

 2)  pełnomocnik tejże: 
 a)  jest tożsamy pełnomocnikowi listy kandydatów, o której mowa w pkt 1; 
 b)  uzyskał zgodę na posłużenie się nazwą, o której mowa w pkt 1, od: 

 -  pełnomocnika listy kandydatów, o którym mowa w lit. a; 
 -  wszystkich  kandydatów  listy  kandydatów,  o  której  mowa  w  pkt  1,  w 

 braku wyznaczenia jej pełnomocnika. 
 3.  Zgłoszenie  listy  kandydatów  zgłaszającej  tylko  jednego  kandydata  wbrew  ust.  2 

 uważa się za zgłoszenie kandydata niezrzeszonego. 
 4.  Liczba  kandydatów  zgłoszonych  zgłoszeniem  listy  kandydatów  nie  może 

 przekraczać dwukrotności liczby mandatów obsadzanych w danych wyborach. 

 § 6 

 1.  Pełnomocnika  listy  kandydatów  wyznacza  się  spośród  studentów  jednostki,  a  w 
 przypadku  wyborów  do  Rady  Mieszkańców  spośród  studentów  Uniwersytetu 
 Warszawskiego będących mieszkańcami danego domu studenta. 

 2.  W  przypadku  niewyznaczenia  pełnomocnika  listy  kandydatów,  w  sprawach 
 dotyczących  listy  kandydatów  Komisja  Wyborcza  kontaktuje  się  z  wybranym 
 przez siebie kandydatem tą listą kandydatów zgłoszonym. 

 10 



 § 7 

 Zgłoszenie  listy  kandydatów  o  nazwie  „Kandydaci  niezrzeszeni”  jest 
 niedopuszczalne;  przepis  §  28  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  stosuje  się 
 odpowiednio. 

 § 8 

 1.  Zgłoszenie  list  kandydatów  o  identycznych  nazwach  jest  niedopuszczalne; 
 przepis § 28 ust. 3 Regulaminu Czynności Wyborczych stosuje się odpowiednio. 

 2.  Jeżeli  pierwszeństwa  zgłoszenia  stwierdzić  nie  sposób,  żadna  z  list  kandydatów 
 nie może się daną nazwą posłużyć. 

 § 9 

 1.  Zgłoszenie  listy  kandydatów  o  danej  nazwie,  choćby  dotyczyło  tylko  jednych 
 wyborów  w  danej  jednostce,  wyklucza  zgłoszenie  listy  kandydatów  o  identycznej 
 nazwie  w  jakichkolwiek  innych  wyborach  w  danej  jednostce,  jeżeli  terminy 
 głosowań dotyczące tych wyborów choćby częściowo pokrywają się ze sobą. 

 2.  Przepisu  ust.  1  nie  stosuje  się,  jeżeli  późniejsze  zgłoszenie  listy  kandydatów  o 
 nazwie  wskazanej  w  zgłoszeniu  listy  kandydatów  zgłoszonej  przedtem  składa 
 pełnomocnik  listy  kandydatów  przedtem  zgłoszonej  lub  jeżeli  zgłoszenie 
 późniejszej listy kandydatów dokonywane jest za jego zgodą. 

 § 10 

 Prawo  Komisji  Wyborczej  do  nieuwzględnienia  nieprzyzwoitej  nazwy  listy 
 kandydatów  zastrzega  się;  przepis  §  28  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  stosuje 
 się odpowiednio. 

 Rozdział 3 
 Zbieg form zgłoszeń kandydatur 

 § 11 

 Jednoczesne  kandydowanie  w  jednych  wyborach  na  podstawie  zgłoszenia  listy 
 kandydatów i zgłoszenia kandydata niezrzeszonego jest niedopuszczalne. 
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 § 12 

 W  przypadku  jednoczesnego  zgłoszenia  kandydata  w  jednych  wyborach  choćby 
 jednym  zgłoszeniem  kandydata  niezrzeszonego  i  zgłoszeniem  listy  kandydatów, 
 kandydata  uważa  się  za  zgłoszonego  zgłoszeniem  listy  kandydatów  z  jednoczesną 
 rezygnacją z kandydowania zgłoszeniem kandydata niezrzeszonego. 

 § 13 

 W  przypadku  jednoczesnego  zgłoszenia  kandydata  w  jednych  wyborach  wielu 
 zgłoszeniami  list  kandydatów  albo  choćby  jednym  zgłoszeniem  kandydata 
 niezrzeszonego  i  wielu  zgłoszeniami  list  kandydatów,  kandydata  uważa  się  za 
 niezgłoszonego;  przepis  §  19  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  stosuje  się 
 odpowiednio. 

 § 14 

 Późniejsze  zgłoszenie  listy  kandydatów,  którą  zgłoszony  jest  kandydat  zgłoszony 
 przedtem  zgłoszeniem  kandydata  niezrzeszonego,  uważa  się  za  jednoczesną 
 rezygnację  z  kandydowania  zgłoszeniem  kandydata  niezrzeszonego  na  rzecz 
 zgłoszenia listy kandydatów. 

 § 15 

 W  przypadku,  o  którym  mowa  w  §  4  Regulaminu  Czynności  Wyborczych, 
 późniejszego  złożenia  formularza  zgłoszenia  kandydatury,  z  którego  nie  wynika  wola 
 kandydowania  w  wyborach,  w  których  kandydat  ten  zgłosił  się  przedtem,  nie  uważa 
 się za rezygnację z kandydowania w tych wyborach. 

 Rozdział 4 
 Zmiana formy zgłoszenia kandydatury 

 § 16 

 1.  Najpóźniej  z  upływem  terminu  zgłaszania  kandydatów  kandydat  może  zmienić 
 formę swojego zgłoszenia. 

 2.  Zmiany  formy  zgłoszenia  dokonuje  się  przez  złożenie  rezygnacji  z  kandydowania 
 na  podstawie  zgłoszenia  złożonego  uprzednio  i  złożenie  zgłoszenia  nowego,  z 
 zastrzeżeniem  przepisów  szczególnych;  przepis  §  19  Regulaminu  Czynności 
 Wyborczych stosuje się odpowiednio. 
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 § 17 

 1.  Najpóźniej  z  upływem  terminu  zgłaszania  kandydatów  kandydat  może  zmienić 
 listę kandydatów, którą będzie zgłoszony. 

 2.  Zmiany  listy  kandydatów  dokonuje  się  przez  złożenie  zgłoszenia  listy 
 kandydatów,  którą  zgłoszony  jest  kandydat  zgłoszony  zgłoszeniem  listy 
 kandydatów  złożonym  uprzednio;  przepis  §  19  Regulaminu  Czynności 
 Wyborczych stosuje się odpowiednio. 

 Rozdział 5 
 Rezygnacja z kandydowania 

 § 18 

 1.  Rezygnację  z  kandydowania  można  złożyć  skutecznie  do  chwili  rozpoczęcia 
 głosowania, o ile doszła zawczasu do wiadomości Komisji Wyborczej. 

 2.  Wycofanie rezygnacji z kandydowania jest niedopuszczalne. 

 § 19 

 W  przypadku  złożenia  rezygnacji  z  kandydowania  przez  kandydata  zgłoszonego 
 zgłoszeniem  listy  kandydatów  w  wyborach  w  formie  głosowania  urnowego,  kolejność 
 kandydatów podana w zgłoszeniu listy kandydatów ulega odpowiedniej zmianie. 

 Dział II 
 Głosowanie 

 Rozdział 1 
 Przygotowanie głosowania 

 Oddział 1 
 Określenie studentów uprawnionych do głosowania 

 § 20 

 Przeprowadzając  wybory  w  formie  głosowania  urnowego,  Komisja  Wyborcza 
 przygotowuje  spis  studentów  uprawnionych  do  głosowania  zawierający  w 
 szczególności  imiona,  nazwiska  oraz  numery  albumów  na  podstawie  danych 
 przekazanych przez Dział Aplikacji Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
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 § 21 

 Przeprowadzając  wybory  w  formie  głosowania  elektronicznego,  Komisja  Wyborcza 
 wprowadza  w  systemie  USOS  kody  programów  studiów  studentów  uprawnionych  do 
 głosowania. 

 § 22 

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

 § 23 

 1.  Przeprowadzając  wybory  do  Rady  Mieszkańców,  Komisja  Wyborcza  korzysta  ze 
 spisu mieszkańców właściwego domu studenta. 

 2.  W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  urnowego,  spis,  o  którym  mowa  w 
 ust.  1,  zastępuje  spis,  o  którym  mowa  w  §  20  Regulaminu  Czynności 
 Wyborczych. 

 3.  W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  elektronicznego,  spis,  o  którym 
 mowa  w  ust.  1,  stanowi  podstawę  wprowadzenia  w  systemie  USOS  studentów 
 uprawnionych  do  głosowania  zamiast  kodów  programów  studiów,  o  których 
 mowa w § 21 Regulaminu Czynności Wyborczych. 

 § 24 

 1.  Przedstawiciel  Komisji  Wyborczej  dopisuje  do  spisu,  o  którym  mowa  w  §  20 
 Regulaminu  Czynności  Wyborczych,  studenta  nieujętego  tym  spisem,  pod 
 warunkiem  wylegitymowania  się  przezeń  aktualnym  zaświadczeniem 
 wystawionym  przez  sekretariat  jednostki  poświadczającym  status  studenta 
 jednostki, a nadto: 
 1)  ważną legitymacją studencką; 
 2)  ważnym indeksem jednostki; 
 3)  dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

 2.  W  przypadku  spisu,  o  którym  mowa  w  §  23  ust.  1  Regulaminu  Czynności 
 Wyborczych,  dopisanie  doń  studenta  w  nim  nieujętego  następuje  pod  warunkiem 
 wylegitymowania  się  przezeń  ważną  kartą  mieszkańca  właściwego  domu 
 studenta. 
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 3.  W  przypadku  nieujęcia  studenta  wśród  studentów  uprawnionych  do  głosowania 
 mimo  wprowadzenia  kodów  programów  studiów  zgodnie  z  §  21  Regulaminu 
 Czynności  Wyborczych,  przedstawiciel  Komisji  Wyborczej  weryfikuje  w  systemie 
 USOS czynne prawo wyborcze danego studenta w danych wyborach. 

 Oddział 2 
 Przygotowanie kart do głosowania 

 § 25 

 Dane  personalne  kandydata  umieszcza  się  na  karcie  do  głosowania  w  brzmieniu 
 wynikającym z danych systemu USOS. 

 § 26 

 1.  W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  urnowego,  jeżeli  nie  sposób  uzyskać 
 danych  systemu  USOS,  dane  personalne  kandydata  umieszcza  się  na  karcie  do 
 głosowania  w  brzmieniu  wynikającym  ze  spisu,  o  którym  mowa  w  §  20 
 Regulaminu Czynności Wyborczych. 

 2.  W  przypadku  wyborów  do  Rady  Mieszkańców,  zamiast  spisu,  o  którym  mowa  w 
 zdaniu  poprzedzającym,  wykorzystuje  się  spis,  o  którym  mowa  w  §  23  ust.  1 
 Regulaminu Czynności Wyborczych. 

 3.  Przepis § 22 Regulaminu Czynności Wyborczych stosuje się odpowiednio. 

 § 27 

 1.  Pierwsze  litery  wszystkich  wyrazów  nazwy  listy  kandydatów  umieszcza  się  na 
 karcie  do  głosowania  literami  dużymi,  pozostałe  zaś  literami  małymi;  przyimki  i 
 spójniki umieszcza się zupełnie literami małymi. 

 2.  Przepis  ust.  1  stosuje  się  o  tyle,  o  ile  z  treści  zgłoszenia  listy  kandydatów  nie 
 wynika co innego. 

 3.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  wielkości  liter  wyrazów  nazwy  listy  kandydatów, 
 przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 § 28 

 1.  W  przypadku  niewskazania  w  zgłoszeniu  listy  kandydatów  jej  nazwy,  kandydatów 
 umieszcza się pod nagłówkiem „Lista kandydatów”. 
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 2.  Do  nagłówka  dodaje  się  liczbę  porządkową,  jeżeli  niewskazanie  w  zgłoszeniu 
 listy  kandydatów  jej  nazwy  dotyczy  więcej  niż  jednej  listy  kandydatów;  umieszcza 
 się wówczas odpowiednio nagłówki „Lista kandydatów nr (liczba porządkowa)”. 

 3.  Lista  kandydatów  zgłoszona  przedtem  wyprzedza  listę  kandydatów  zgłoszoną 
 potem. 

 § 29 

 W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  elektronicznego,  nazwa  listy 
 kandydatów  oraz  oznaczenie  kandydatów  niezrzeszonych  ulegają  stosownym 
 uzupełnieniom,  jeżeli  w  danych  wyborach  kandyduje  co  najmniej  jedna  lista 
 kandydatów  oraz  co  najmniej  jeden  kandydat  niezrzeszony  i  z  przyczyny  porządku 
 alfabetycznego  uzupełnienie  jest  konieczne  dla  zapewnienia  liście  kandydatów 
 pierwszeństwa na karcie do głosowania względem kandydatów niezrzeszonych. 

 § 30 

 Jeżeli  w  danych  wyborach  kandydują  co  najmniej  dwie  listy  kandydatów,  stosowne 
 uzupełnienia  na  zasadach  §  29  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  mają  również 
 zapewnić  umieszczenie  na  karcie  do  głosowania  list  kandydatów  w  porządku 
 alfabetycznym  według  ich  nazw  wskazanych  w  zgłoszeniach  oraz  umieszczenie 
 oznaczenia kandydatów niezrzeszonych po wszystkich listach kandydatów. 

 Rozdział 2 
 Przeprowadzenie głosowania 

 Oddział 1 
 Przebieg głosowania 

 § 31 

 1.  Głosowanie rozpoczyna, przeprowadza i kończy członek Komisji Wyborczej. 
 2.  Delegaci  wykonują  czynności  zdania  poprzedzającego  tylko  za  poleceniem 

 członka Komisji Wyborczej. 

 § 32 

 1.  Jeżeli  rozpoczęcie  głosowania  zostało  opóźnione  albo  ciągłość  czasu  jego 
 trwania uległa zakłóceniu, czas trwania głosowania przedłuża się odpowiednio. 
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 2.  Adnotację  o  odpowiednim  przedłużeniu  czasu  trwania  głosowania  umieszcza  się 
 w protokole wyborczym. 

 § 33 

 1.  W  przypadku  stwierdzenia  zapełnienia  urny  wyborczej  w  wyborach  w  formie 
 głosowania  urnowego,  przedstawiciel  Komisji  Wyborczej  zabezpiecza  zapełnioną 
 urnę w sposób uniemożliwiający dalsze wrzucanie do niej kart do głosowania. 

 2.  Głosowanie kontynuuje się z wykorzystaniem innej urny. 
 3.  Zapełnione  urny  wyborcze  opuszczają  miejsce  głosowania  dopiero  wraz  z  urną 

 ostatnio wykorzystywaną. 
 4.  Adnotację  o  zapełnieniu  jednej  i  wykorzystaniu  innej  urny  umieszcza  się  w 

 protokole wyborczym. 

 § 34 

 Dopuszczalne  jest  upublicznianie  w  trakcie  głosowania  danych  dotyczących 
 frekwencji. 

 Oddział 2 
 Ważność głosu i karty do głosowania 

 § 35 

 W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  urnowego,  głos  ważny  jest  tylko  wtedy, 
 gdy  w  polu  kratki  przeznaczonej  danemu  kandydatowi  znajdują  się  dokładnie  dwie 
 linie  przecinające  się  w  formie  znaku  „X”;  nie  ma  znaczenia,  czy  linie  stykają  się  z 
 kratką, czy za nią wychodzą. 

 § 36 

 Poczynienie  dopisków  na  karcie  do  głosowania  nie  powoduje  uważania  głosu  za 
 nieważny,  dopóki  na  karcie  tej  znajdują  się  kratki  zaznaczone  w  sposób,  o  którym 
 mowa w § 35 Regulaminu Czynności Wyborczych. 
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 § 37 

 Za jeden głos nieważny uważa się: 
 1)  wszystkie  głosy  oddane  na  danej  karcie  do  głosowania,  jeżeli  liczba  kratek 

 zaznaczonych  w  sposób,  o  którym  mowa  w  §  35  Regulaminu  Czynności 
 Wyborczych jest większa od liczby głosów, które mógł oddać głosujący; 

 2)  głos  oddany  na  danego  kandydata,  jeżeli  dane  personalne  kandydata,  na 
 którego  ten  głos  oddano,  zostały  zamazane  albo  skreślone  bez  widocznego 
 oznaczenia  przedstawiciela  Komisji  Wyborczej  przeprowadzającego  dane 
 głosowanie; 

 3)  niezaznaczenie na karcie do głosowania którejkolwiek kratki; 
 4)  nieważną kartę do głosowania. 

 § 38 

 Kartę  do  głosowania  uważa  się  za  nieważną,  jeżeli  karta  ta  jest  przerwana  lub  jeżeli 
 nie  ma  na  niej  oznaczenia  przedstawiciela  Komisji  Wyborczej  przeprowadzającego 
 dane głosowanie. 

 § 39 

 1.  W  przypadku  znalezienia  w  trakcie  głosowania  albo  po  jego  zakończeniu 
 pozostawionej  przez  głosującego  niewrzuconej  do  urny  wyborczej  karty  do 
 głosowania, karty tej nie uwzględnia się ustalając wyniki wyborów. 

 2.  Adnotację  o  znalezieniu  karty  do  głosowania,  o  której  mowa  w  ust.  1,  umieszcza 
 się w protokole wyborczym. 

 § 40 

 1.  W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  elektronicznego,  głos  ważny  jest 
 tylko  wtedy,  gdy  głosujący  zaznaczy  pole  przeznaczone  danemu  kandydatowi,  a 
 następnie zatwierdzi wybór. 

 2.  Jeżeli  głosujący  mógł  oddać  wiele  głosów,  zatwierdzenie  wyboru  dotyczy  naraz 
 wszystkich  zaznaczonych  przezeń  pól;  liczba  zaznaczonych  pól  odpowiada 
 liczbie głosów ważnych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 3.  Przepisy  §  37  pkt.  1  i  3  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  stosuje  się 
 odpowiednio. 
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 Oddział 3 
 Przerwanie i zawieszenie głosowania 

 § 41 

 1.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  ,  członek  Komisji  Wyborczej  może 
 zawiesić głosowanie  w wyborach w formie głosowania  urnowego  . 

 2.  Na  czas  trwania  zawieszenia  głosowania  przedstawiciel  Komisji  Wyborczej 
 zabezpiecza  wszelki  e  wykorzystywane  przy  przeprowadzaniu  głosowania 
 przybory;  przepis  §  33  ust.  1  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  stosuje  się 
 odpowiednio. 

 3.  Zawieszone  głosowanie  podejmuje  się,  skoro  ustała  przyczyna  zawieszenia, 
 jeżeli  podjęcie  głosowania  następuje  przed  pierwotnie  określonym  terminem 
 zakończenia  głosowania,  a  podjęte  głosowanie  zakończy  się  w  rozsądnym 
 terminie. 

 4.  Przepisy  § 32 Regulaminu Czynności Wyborczych stosuje  się odpowiednio. 

 § 42 

 1.  W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  uzasadniającej  wniesienie  protestu 
 wyborczego,  Komisja  Wyborcza  może  w  drodze  uchwały  przerwać  głosowanie, 
 wnosząc zarazem protest wyborczy. 

 2.  W  przypadku  wyborów  w  formie  głosowania  urnowego,  do  czasu  podjęcia 
 uchwały,  o  której  mowa  w  ust.  1,  członek  Komisji  Wyborczej  może  zawiesić 
 głosowanie. 

 3.  Przerwane głosowanie wznawia się, skoro uchwała nie zapadła. 
 4.  Przepisy  §  41  ust.  2–4  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  stosuje  się 

 odpowiednio. 

 Dział III 
 Agitacja wyborcza 

 § 43 

 Przepisy niniejszego działu stosuje się w wyborach w formie głosowania urnowego. 

 § 44 

 Za  agitację  wyborczą  uważa  się  publiczne  nakłanianie  lub  zachęcanie  do  głosowania 
 w określony sposób lub na określonego kandydata. 
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 § 45 

 Jeżeli  głosowanie  odbywa  się  w  pomieszczeniu,  niedopuszczalna  jest  agitacja 
 wyborcza  w  tymże  pomieszczeniu  oraz  przyległych  doń  pomieszczeniach  i  ciągach 
 komunikacyjnych. 

 § 46 

 Jeżeli  głosowanie  odbywa  się  w  poziomym  ciągu  komunikacyjnym,  niedopuszczalna 
 jest  agitacja  wyborcza  w  przyległych  doń  pomieszczeniach  i  pionowych  ciągach 
 komunikacyjnych  oraz  wszelkich  poziomych  ciągach  komunikacyjnych  danego 
 piętra. 

 § 47 

 1.  Za  poziome  ciągi  komunikacyjne  uważa  się  w  szczególności  korytarze,  hole  i 
 inne otwarte przestrzenie budynku. 

 2.  Za  pionowe  ciągi  komunikacyjne  uważa  się  w  szczególności  klatki  schodowe, 
 spoczniki międzypiętrowe i windy. 

 § 48 

 Niedopuszczalna  jest  agitacja  wyborcza  docierająca  wizualnie  lub  fonicznie  do 
 miejsca  głosowania,  choćby  odbywała  się  poza  miejscami,  o  których  mowa  w  § 
 45–47 Regulaminu Czynności Wyborczych. 

 § 49 

 1.  Zauważywszy  niedopuszczalną  agitację  wyborczą,  przedstawiciel  Komisji 
 Wyborczej  poucza  agitującego  o  niedopuszczalności  jego  postępowania  oraz  o 
 możliwości  złożenia  zgłoszenia  do  Komisji  Dyscyplinarnej  do  spraw  Studentów  i 
 Doktorantów. 

 2.  Adnotację  o  uporczywym  naruszaniu  niedopuszczalności  agitacji  wyborczej 
 umieszcza się w protokole wyborczym. 
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 Dział IV 
 Mężowie zaufania 

 § 50 

 1.  W  przypadku  mężów  zaufania  zgłaszanych  przez  listę  kandydatów,  zgłoszenia 
 dokonuje pełnomocnik listy kandydatów. 

 2.  W  przypadku  niewyznaczenia  pełnomocnika  listy  kandydatów,  zgłoszenia 
 dokonują wspólnie wszyscy kandydaci tą listą kandydatów zgłoszeni. 

 § 51 

 1.  Choćby  częściowe  pokrywanie  się  ze  sobą  terminów  wielu  głosowań 
 dotyczących  różnych  wyborów  w  jednej  jednostce  nie  narusza  przepisów  o 
 ogólnej liczbie możliwych do zgłoszenia mężów zaufania. 

 2.  Obojętna  ust.  1  jest  w  szczególności  liczba  wyborów,  w  których  zgłosił  się  dany 
 kandydat  niezrzeszony  lub  zgłosili  się  kandydaci  zgłoszeniem  danej  listy 
 kandydatów. 

 3.  Listy kandydatów uważa się za tożsame, jeżeli: 
 1)  wskazały one tożsame nazwy; 
 2)  wyznaczyły tożsamego pełnomocnika listy kandydatów; 
 3)  zgłosiły choćby jednego tożsamego kandydata; 
 4)  kandydatem jednej listy kandydatów jest pełnomocnik innej. 

 § 52 

 Jeżeli  w  jednych  z  wyborów,  o  których  mowa  w  §  51  Regulaminu  Czynności 
 Wyborczych,  dany  kandydat  zgłosił  się  zgłoszeniem  kandydata  niezrzeszonego,  w 
 innych  zaś  z  tych  wyborów  zgłoszony  został  zgłoszeniem  listy  kandydatów,  nie 
 przysługuje  mu  prawo  zgłoszenia  męża  zaufania  tytułem  zgłoszenia  kandydata 
 niezrzeszonego,  choćby  lista  kandydatów,  którą  jest  zgłoszony,  z  tegoż  prawa  nie 
 skorzystała. 

 § 53 

 Jeżeli  zgłoszony  listą  kandydatów  jest  tylko  jeden  kandydat,  lista  kandydatów  zgłosić 
 może tylko jednego męża zaufania. 
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 § 54 

 Mężowie  zaufania  zgłoszeni  przez  kandydata  niezrzeszonego  lub  listę  kandydatów 
 w  przypadku,  o  którym  mowa  w  §  51  Regulaminu  Czynności  Wyborczych  ,  wykonują 
 swoje prawa względem wszystkich wyborów określonych wspomnianym paragrafem. 

 § 55 

 Mężem  zaufania  względem  jednych  wyborów  nie  może  być  student  kandydujący  w 
 innych  wyborach,  jeżeli  terminy  głosowań  we  wszystkich  tych  wyborach  choćby 
 częściowo pokrywają się ze sobą i wszystkie te wybory dotyczą jednej jednostki. 

 § 56 

 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. 

 § 57 

 1.  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. 

 2.  Adnotację  o  nieprawidłowym  zachowaniu  męża  zaufania  umieszcza  się  w 
 protokole wyborczym. 

 3.  W  przypadku  niezastosowania  się  do  upomnienia,  przedstawiciel  Komisji 
 Wyborczej może wykluczyć uprawnienia męża zaufania. 

 § 58 

 Przedstawiciel  Komisji  Wyborczej  poucza  męża  zaufania  o  przysługujących  mu 
 uprawnieniach,  obciążających  go  obowiązkach  tudzież  konsekwencjach 
 nieprawidłowego zachowania. 
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 Dział V 
 Protokół wyborczy 

 § 59 

 1.  Protokół  wyborczy  sporządza  się  osobno  dla  wyborów  do  każdego  organu,  z 
 zastrzeżeniem ust. 2. 

 2.  W  przypadku  wyborów  do  Rady  Samorządu  Studentów,  protokół  wyborczy 
 sporządza się osobno dla każdego okręgu wyborczego. 

 § 60 

 1.  Do  danych  personalnych  kandydata  umieszczanych  w  protokole  wyborczym  §  25 
 Regulaminu Czynności Wyborczych stosuje się odpowiednio. 

 2.  Umieszczenie  danych  personalnych  kandydata  na  karcie  do  głosowania  w 
 brzmieniu  wynikającym  z  zastosowania  §  26  Regulaminu  Czynności  Wyborczych 
 nie  wyłącza  pierwszeństwa  brzmienia  danych  personalnych  kandydata 
 wynikającego z danych systemu USOS. 

 § 61 

 1.  W  protokole  wyborczym  umieszcza  się  pozycje  właściwe  zamieszczeniu 
 ewentualnych adnotacji  . 

 2.  Adnotacje w protokole wyborczym zamieszcza się, ilekroć: 
 1)  przewidują to przepisy szczególne; 
 2)  przedstawiciel Komisji Wyborczej: 

 a)  stwierdzi istotność danej okoliczność dla przebiegu głosowania; 
 b)  poweźmie  w  związku  z  przebiegiem  głosowania  inną  czynność  zasadną 

 zamieszczeniu. 
 3.  Pozycję  właściwą  adnotacjom  o  uwagach  i  zastrzeżeniach  umieszcza  się  osobno 

 względem pozostałych. 

 Dział VI 
 Archiwizacja dokumentów 

 § 62 

 Karty  do  głosowania  oraz  spis  studentów  uprawnionych  do  głosowania  przechowuje 
 się nie krócej niż sześćdziesiąt dni od dnia uprawomocnienia się wyników wyborów. 
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 § 63 

 Utrwalone  elektronicznie  dane  głosowania  w  systemie  USOS  przechowuje  się  w 
 tymże  systemie  nie  krócej  niż  sześćdziesiąt  dni  od  dnia  uprawomocnienia  się 
 wyników wyborów. 

 § 64 

 Protokoły wyborcze przechowuje się wieczyście. 
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