
ZARZĄDZENIE 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

SAMORZĄDU STUDENTÓW 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

w sprawie 

PROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ DO ORGANÓW 

SAMORZĄDU STUDENTÓW W SOCIAL MEDIA. 
Warszawa, 09 maja 2018 r. 

 

W związku z zapotrzebowaniem na ustalenie jasnych oraz przejrzystych zasad prowadzenia 

kampanii wyborczej w social mediach (dalej SM), takich jak Facebook, Twitter lub Instagram, 

Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza co następuje: 

 

 §1 

Prowadzenie kampanii wyborczej w SM jest dozwolone jako forma  

agitacji, zgodnie z §2 Zarządzenia Uczelnianej Komisji Wyborczej, w sprawie Agitacji 

wyborczej w wyborach do organów Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego z dnia 20 marca 2015 roku. 

§2 

Prowadzona kampania musi być zgodna z Regulaminem Wyborów do Organów Samorządu 

Studentów i przedstawicieli Samorządu Studentów do Organów Kolegialnych 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego („Ordynacja Wyborcza WUM”) oraz 

Zarządzenia Uczelnianej Komisji Wyborczej, w sprawie Agitacji wyborczej w wyborach do 

organów Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 

marca 2015 roku. 

§3 

1. Agitacja wyborcza nie może być prowadzona przez oficjalne profile Samorządu 

Studentów WUM, profile Samorządów Wydziałowych oraz strony z nimi powiązane. 

2. Dopuszczalne jest przedstawienie sylwetek kandydatów w wyborach na stronach 

Samorządu Studentów WUM oraz na profilach Samorządów Wydziałowych, w sposób 

nie stopniujących przedstawionych kandydatów. 

§4 

Zabronione jest wykorzystywanie stanowisk oraz funkcji pełnionych w Samorządzie 

Studentów do bezpośredniego nakłaniania lub zachęcania do oddania głosu na określonego 

kandydata lub listę wyborczą. 

 

 

 

 



 

§5 

Zabronione jest świadome łamanie ciszy wyborczej, w kampaniach prowadzonych przy użyciu 

SM. Takie jak: 

• udostępnianie postów i wydarzeń na profilach prywatnych(w formie publicznej)  

• udostępnianie postów i wydarzeń w grupach uczelni, wydziałów, kierunków, 

roczników, komisji oraz innych grupach zrzeszających studentów uczelni. 

• wysyłanie wiadomości prywatnych do studentów uczelni, których celem 

bezpośrednim lub pośrednim jest nakłanianie lub zachęcanie studentów do oddania 

głosu na określonego kandydata, bądź grupę studentów. 

 

Wszystkie przypadki złamania powyższego regulaminu, które zostaną wykryte, bądź 

przedstawione Uczelnianej Komisji Wyborczej podlegają karze określonej w regulaminach 

wymienionych w §2 powyższego zarządzenia, łączenie z bezzwłocznym skreśleniem z listy 

kandydatów. 

 

Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Samorządu Studentów WUM 

Marcin Wieliczko 

 

 

 

 

 

 


