
 

 

 

 

 

Uchwała nr 08/10/2021 

Uczelnianego Parlamentu Studentów 

z dnia 13 października 2021  roku 

określająca zasady agitacji na rzecz kandydatów w wyborach uzupełniających 

do Zarządów Samorządów Wydziałowych i Uczelnianego Parlamentu 

Studentów. 

 

§1 
 

Poniższe przepisy określają dozwolony zakres i metody agitacji na rzecz 

kandydatów startujących w wyborach Uzupełniających do Zarządów 

Samorządów Wydziałowych (ZSW) i Uczelnianego Parlamentu Studentów 

(UPS) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).  

 

§2 

 

1. Agitacja trwa od momentu ogłoszenia przez SKW listy kandydatów do 

momentu zakończenia wyborów.  

2. Nie przewiduje się ciszy wyborczej w żadnej formie.  

 

§3. 

 

1. Kandydat ma prawo do prowadzenia kampanii wyborczej w dowolnym 

zakresie, wykorzystując w tym celu media społecznościowe i/lub dowolne 

metody komunikacji, zachowując jednak szeroko rozumianą kulturę języka                        

i zasadę wzajemnego szacunku. W szczególności zabrania się udostępniania 

treści nieprawdziwych.  

2. Kandydat ma prawo udostępniać treści zamieszczane przez Studencką 

Komisję Wyborczą (SKW), ZSW i Zarząd Główny Samorządu Studentów 

(ZGSS).  

 

 

 

 



 

 

 

 

§4. 

 

1. ZSW i ZGSS mają obowiązek udostępniania wszystkich obwieszczeń                        

i materiałów informacyjnych przygotowanych przez SKW w mediach 

społecznościowych.  

2. Wszystkie Organy Samorządu Studentów i Organizacje Studenckie mają 

prawo udostępniać autorskie treści dotyczące wyborów jedynie po 

zatwierdzeniu ich przez SKW.  

 

§5. 

 

1. Każdy student ma prawo zgłaszania do SKW przypadków naruszenia zasad 

agitacji wyborczej.  

2. SKW ma obowiązek rozpatrywania wniosków, o których mowa w pkt. 1.  

3. W przypadku naruszenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej przez 

kandydata, Organy Samorządu Studentów i Organizacje Studenckie, SKW ma 

prawo do wystosowania publicznego upomnienia. Upomnienie to, zostanie 

rozpowszechnione zgodnie z ust. 4 pkt 1. 4. W sytuacji rażącego lub 

nagminnego łamania przepisów, SKW ma prawo wykluczyć kandydata                       

z udziału w wyborach, nałożyć sankcje na odpowiedzialną Organizację 

Studencką, zgłosić sprawę do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i inne.  

 

§6. 

 

W kwestiach spornych lub nieuwzględnionych w niniejszej Uchwale, organem 

rozstrzygającym jest Przewodniczący SKW. 

 

 

§7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek  

Uczelnianego Parlamentu Studentów  

Piotr Nawrot 
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