
UCHWAŁA nr 3

KOMISJI REWIZYJNEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie określenia wzoru i formy składania formularza protestu wyborczego

Na podstawie § 65 ust. 8 Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 8 września 2022 r. (Monitor UW z 2022 r. poz. 239) uchwala się, co
następuje:

§ 1

Określa się nowy wzór protestu wyborczego, który stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 2

1. Formularz protestu wyborczego składa się drogą elektroniczną za pomocą konta
pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim.

2. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego może
jednak uwzględnić formularz protestu wyborczego złożony w siedzibie Biura Zarządu
Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ
SAMORZĄDU STUDENTÓW

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
MARTA JUŚKIEWICZ



WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI LUB
KOMPUTEROWO

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Komisji Rewizyjnej
z dnia 14 października 2022 r.

PROTEST WYBORCZY
(Dotyczy: wyborów, wyborów uzupełniających)

A. DANE KONTAKTOWE WNOSZĄCEGO PROTEST WYBORCZY

Imię

Nazwisko

Numer albumu

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

B. JEDNOSTKA

…………………………………………………………………………………………………

(Podać pełną nazwę jednostki, na której odbyły się wybory co do których wnosi się protest

wyborczy).

C. ORGAN

⧠ Rady Samorządu Studentów………………………….
nazwa jednostki

⧠ Parlament Studentów UW

⧠ Rada Wydziału…………………………………………..
nazwa jednostki

⧠ Rada Dydaktyczna……………………………………….
numer rady

⧠ Rada Mieszkańców Domu Studenta UW …………….
numer domu mieszkańca



WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI LUB
KOMPUTEROWO

⧠ ……………………………………………………………..
nazwa innego podmiotu

(Zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole; można zaznaczyć więcej niż jedno pole.)

Przedmiotem protestu wyborczego są wybory do zaznaczonych wyżej organów, które odbyły
się w terminie …………………………… w formie głosowania elektronicznego / urnowego*
w ………………………………………………………………………………(miejsce
głosowania).

*właściwe skreślić

D. OPIS STANU FAKTYCZNEGO, ZARZUTY ORAZ DOWODY, NA KTÓRYCH
OPARTE SĄ ZARZUTY

Zdarzenia Przesłanka Wpływ na wynik
wyborów

Dowody, na
których oparty jest

zarzut

1

2

3

4

5

6

(Należy opisać zwięźle sytuację, która spowodowała wniesienie protestu wyborczego.
Dowody mają potwierdzać słuszność postawionych zarzutów oraz wykazać ich wpływ na
wynik wyborów).



TO BE COMPLETED CLEARLY IN CAPITAL LETTERS OR BY COMPUTER

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 Komisji Rewizyjnej
z dnia 14 października 2022 r.

ELECTION PROTEST
( Referring to: elections, by-elections)

A. CONTACT DETAILS OF THE ELECTION PROTESTOR

Name

Surname

Index number

Student ID number

Phone number

B. UNIT

………………………………………………………………………………………………..
(Give the full name of the unit where the elections about which the election protest is filed
took place).

C. BODY

⧠ Council of the Students’ Union……………………………………..
unit name

⧠ Students’ Parliament of the University of Warsaw

⧠ Faculty Council…………….
unit name

⧠ Teaching and learning council no. …………………………………….
number of council

⧠ Residents’ Council of the Student Dormitory no. ……………………
student residence number



TO BE COMPLETED CLEARLY IN CAPITAL LETTERS OR BY COMPUTER

⧠ ………………………………………………………………………...
name of another body

(Mark the appropriate box with an 'X'; more than one box may be ticked)

The subject of the election protest is the election to the bodies marked above, which took
place on the date ................................. in the form of electronic voting / voting by election
urn* at ..........................................................................................(voting place).

* delete as appropriate

D. DESCRIPTION OF THE FACTS, THE PLEAS IN LAW AND THE EVIDENCE ON
WHICH THE ALLEGATIONS ARE BASED

Incident Reason Influence on the
outcome of
elections

The evidence on
which the objection

is based

1

2

3

4

5

6

(Briefly describe the situation that caused the election protest. The evidence is to confirm the
validity of the allegations made and to demonstrate their influence on the outcome of the
election).


