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§ 1 

Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony 

sposób lub do głosowania na określonego kandydata lub listę wyborczą. 

§ 2 

Agitacja wyborcza może być prowadzona przez wszystkie dostępne media. 

§ 3 

Każdy wyborca może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów. 

§ 4 

Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej przez członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 

oraz powołanych przez nią zgodnie z par. 18 ust. 1 Regulaminu Wyborów do Organów 

Samorządu Studentów i przedstawicieli Samorządu do Organów Kolegialnych 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego („Ordynacji Wyborczej WUM”) pełnomocników 

ds. kontroli oraz pełnomocników ds. technicznych. 

§ 5 

Żadna z form agitacji nie może godzić w dobre imię kontrkandydatów, nawoływać do agresji 

wobec nich, używać słów powszechnie uważanych za obraźliwe i szerzyć treści o charakterze 

rasistowskim. 

§ 6 

Okres agitacji wyborczej rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Uczelniany Parlament 

Studentów WUM terminarza wyborczego. 

§ 7 

Okres zakazu agitacji wyborczej („cisza wyborcza”) zaczyna się 24 godziny przed 

rozpoczęciem głosowania i trwa aż do momentu jego zakończenia. 

§ 8 

Po zakończeniu głosowania osoby niebędące członkami Uczelnianej Komisji Wyborczej, 

pełnomocnikami ds. technicznych, pełnomocnikami ds. kontroli oraz piastującymi funkcję 



Męża Zaufania zobowiązane są opuścić miejsce obrad Obwodowej Komisji Wyborczej w celu 

zapewnienia spokoju jej członkom przy procedurze liczenia głosów. 

§ 9 

Formy agitacji zakładające umieszczenie materiałów wyborczych na powierzchni budynków, 

pomieszczeń lub przedmiotów w miejscach nieprzeznaczonych dla ogłoszeń studenckich 

muszą być każdorazowo skonsultowane z właścicielem/administratorem/zarządcą budynku 

lub przedmiotu, bądź osobą przez niego upoważnioną. Wspomniane materiały powinny 

zostać usunięte w ciągu dwóch dni od zakończenia wyborów. 

§ 10 

W przypadku wątpliwości co do interpretacji Regulaminu Wyborów do Organów 

Samorządu Studentów i przedstawicieli Samorządu do Organów Kolegialnych 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego („Ordynacji Wyborczej WUM”)  lub niniejszego 

Zarządzenia, każdorazowo decyduje Uczelniana Komisja Wyborcza w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. 

§ 11 

W przypadku złamania któregokolwiek z paragrafów Regulaminu Wyborów do Organów 

Samorządu Studentów i przedstawicieli Samorządu do Organów Kolegialnych 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub  niniejszego Zarządzenia, o wymiarze kary 

każdorazowo decyduje Uczelniana Komisja Wyborcza w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów.  

§ 12 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie w momencie jego przyjęcia przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
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