
 
 

Zarządzenie nr 3 
 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów SGH 
 

z dnia 14.03.2020r. 
 

w sprawie 
 

głosowania elektronicznego na kandydatów w wyborach elektorskich 
 
Na podstawie § 46a Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie 

§1 
 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 405) oraz z zarządzeniem Rektora SGH nr 17 
z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenieniu się wirusa  
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19  wybory elektorskie na kadencję 2020-2024 
odbędą się drogą głosowania elektronicznego. 

2. Daty wyborów nie ulegają zmianie i odbędą się w terminach określonych poprzez 
Zarządzanie nr 1 Przewodniczącego Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2020 r. Głosowanie 
elektroniczne odbywa się w tych dniach od godziny 00:00 – 23:59. 

 
§2 

 
1. Głosowanie elektroniczne odbywa się w oparciu o system informatyczny dostarczony 

przez administrację Uczelni. System musi zapewniać gwarancję tajności głosowania. Głos 
oddany przez system nie może być powiązany z indywidualnym kontem studenta. 

2. Każdy student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzyma za pośrednictwem adresu 
mailowego w domenie @student.sgh.waw.pl link do głosowania w wyborach 
elektorskich. Linku można użyć tylko raz. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza odpowiada za techniczne przeprowadzenie głosowania 
przez system. 

4. Instrukcja głosowania dostarczona przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji 
Wyborczej znajduje się w systemie informatycznym do głosowania elektronicznego. 

 
§3 

 

1. Osoba  posiadająca  czynne  prawo wyborcze, która nie otrzymała linku do systemu 
informatycznego do głosowania elektronicznego niezwłocznie zgłasza tę nieprawidłowość 
na adres komisja.wyborcza@samorzadsgh.pl. Po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 
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wydanej przez SGH lub zaświadczenia o przebiegu studiów wydanego przez SGH wraz  
z dokumentem tożsamości Komisja Wyborcza podejmuje kroki w celu wygenerowania 
linku dla tej osoby. 

 
§4 

 
1. Pozostałe kwestie rozstrzygane są w oparciu o przepisy ordynacji wyborczej stanowiące 

Dział IV Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
 
 

 
 
 

  Przewodniczący Komisji Wyborczej  
Samorządu Studentów SGH 

 
 

   
(-) Piotr Rocki 

 


