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K O M U N I K A T 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej 

z dnia 07.11.2018 r. 

z sprawie doprecyzowania liczby oraz rodzaju mandatów 

w uzupełniających wyborach elektorskich i senackich w 2018 r. 

 

I 

W uzupełniających wyborach elektorskich odbywających się w dniach 18, 19, 20, 21 i 24 listopada 

2018 r. jest do obsadzenia 17 mandatów, w tym: 

1. 3 elektorów wybierają studenci I roku studiów stacjonarnych  I stopnia, spośród studentów 

studiów stacjonarnych, 

2. 1 elektora wybierają studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia, spośród studentów 

studiów stacjonarnych, 

3. 4 elektorów wybierają studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia, spośród studentów 

studiów stacjonarnych  

4. 6 elektorów wybierają studenci studiów stacjonarnych II stopnia, spośród studentów studiów 

stacjonarnych, 

5. 3 elektorów wybierają studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia, spośród studentów 

studiów niestacjonarnych. 

 

II 

W uzupełniających wyborach senackich odbywających się w dniach 18, 19, 20, 21 i 24 listopada 2018 r. 

jest do obsadzenia 1 mandat członka Senatu SGH, którego wyboru dokonują studenci I roku studiów 

stacjonarnych I stopnia. 

 

III 

Informacje dot. zgłaszania kandydatów wspólne dla wyborów elektorskich i senackich: 

1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Dziale Obsługi Studentów (budynek G, pok. nr 2) w 

godzinach pracy Działu (8:30-15:30), w terminach podanych w zarządzeniu Przewodniczącego 

Komisji Wyborczej (tj. do 9.11.2018 r.). 

2. Zgłosić można kandydaturę własną lub cudzą. W drugim przypadku wymagana jest zgoda 

osoby zgłaszanej (kandydata). 

3. Druki zgłoszeń dostępne są do pobrania w Dziale. Możliwe jest również złożenie zgłoszenia 

uprzednio wypełnionego, pod warunkiem jego zgodności z drukiem. Wymagany jest druk 

dwustronny lub trwałe połączenie stron (np. zszycie). 

4. Możliwe jest zgłoszenie kandydata w dniach 10 oraz 11 listopada, po uprzednim 

poinformowaniu Komisji o tym zamiarze pod adresem email: 

aleksander.wasilewski@samorzadsgh.pl . Dokładny termin oraz miejsce przyjęcia zgłoszenia 

zostaną wskazane po poinformowaniu Komisji, przy czym godziny będą pokrywać się z 

godzinami pracy Działu w dni powszednie.  
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5. Kandydaci mogą wnioskować o mianowanie wskazanej osoby członkiem Komisji Skrutacyjnej 

Samorządu.  

a) Wniosek musi spełniać wymagania wskazane w § 38 ust. 3  pkt 1 Regulaminu 

Samorządu Studentów SGH.  

b) Wniosek składany jest w sposób analogiczny do zgłoszenia kandydata, przy czym może 

nastąpić równocześnie lub po nim.  

c) Kandydat wnioskuje o powołanie nie więcej niż jednego członka Komisji Skrutacyjnej 

Samorządu. 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej  

(-) Aleksander Wasilewski 

 


