
 
 

Komunikat nr 2 
 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów SGH 
z dnia 10 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie podsumowania pierwszych dwóch dni głosowania w referendum studenckim 

zarządzonym przez Radę Samorządu Studentów SGH na dni 8-12 grudnia 2021 r.  
 

I.  
 

Komisja Wyborcza po konsultacji z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury SGH, 
które jest odpowiedzialne za działalność systemu LimeSurvey, na którym odbywa się 
głosowanie, informuje, iż:  

  
1. referendum studenckie rozpoczęło się 8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00. Studenci i studentki 
otrzymywali sukcesywnie wiadomość mailową przesyłaną na skrzynki mailowe w domenie 
@student.sgh.waw.pl, która zawiera indywidualnie wygenerowanego link, który jest odrębny 
dla każdej osoby; 
 
2. wydano 10871 kart do głosowania.; 

 
3. według stanu na godzinę 8:00 10 grudnia br. oddano 6084 głosy, co stanowi 55,97 % w 

stosunku do liczby uprawnionych osób do udziału w referendum studenckim; 

 
3. do godz. 8:00 10 grudnia br. Komisja Wyborcza otrzymała 22 zgłoszenia problemów 
technicznych związanych z brakiem możliwości oddania głosu. Główną przyczyną powstania 
problemów technicznych była 10 minutowa przerwa w działaniu systemu, który 
wykorzystywany jest do głosowania. Przerwa ta pojawiła się około godz. 12:00 8 grudnia br.. 
W niniejszą liczbę nie wliczono zgłoszeń problemów z brakiem otrzymania maila do 
głosowania.  

 
 

II. 
 
Komisja Wyborcza zauważając znaczne zainteresowanie tematem związanym z referendum 
studenckim, a także mając na względzie fakt, iż otrzymuje wiele powtarzających się pytań, 
przygotowała listę najczęściej zadawanych przez studentów i studentki pytań i udzielanych do 
nich odpowiedzi:  
 
1. Nie otrzymałem/am maila z linkiem do głosowania. Co mam zrobić?  
 
Jeśli nie widzisz wiadomości mailowej wysłanej przez Komisję Wyborczą, to wyloguj i zaloguj 
się ponownie do swojej skrzynki mailowej w domenie @student.sgh.waw.pl . Sprawdź 



 
następnie sekcję „wiadomości śmieci” (SPAM). Jeśli dalej nie możesz znaleźć wiadomości z 
linkiem do głosowania, to przekaż tą informację na adres Komisji Wyborczej: 
komisja.wyborcza@samorzadsgh.pl . 
 
2. Przesłany link do głosowanie nie działa. Co mam zrobić?  
 
Pamiętaj, że głos oddać możesz tylko i wyłącznie przy użyciu linku, który otrzymałeś na swoją 
skrzynkę mailową w domenie @student.sgh.waw.pl . Jeśli Twój link nie działa przekaż tą 
informację na adres Komisji Wyborczej: komisja.wyborcza@samorzadsgh.pl . Załącz do 
wiadomości zrzuty ekranu, które potwierdzą wskazywany przez Ciebie problem. 
 
3. Podczas oddawania głosu nastąpił błąd systemu i nie mogłem/am oddać głosu, a został 
on zarejestrowany. Co mam zrobić?  
 
Prześlij taką informację na adres Komisji Wyborczej: komisja.wyborcza@samorzadsgh.pl . 
Załącz do niej zrzuty ekranu potwierdzające Twój błąd oraz wskaż godzinę, w której 
próbowałeś/aś zagłosować.  
 
4. Jak zliczane będą wszystkie głosy? Czy nastąpi rozdzielenie głosów oddawanych przez 
studentki i studentów różnych roczników/kierunków/trybów studiów? 
 
Głosy oddawane przez wszystkich studentów i studentki liczne są łącznie. Zgodnie z 
regulaminem Komisja Wyborcza musi zliczać wszystkie głosy łącznie i nie posiada możliwości, 
ażeby rozdzielić głosy oddane przez różne grupy studentów. Głosowanie jest w pełni tajne i 
nie ma możliwości uzyskania takich danych.  
 
5. Jak powinno rozumieć się zadanie pytanie referendalne? Czy Komisja Wyborcza mogłaby 
doprecyzować pytanie referendalne? Czy Komisja Wyborcza może zmienić pytanie 
referendalne?  
 
Komisja Wyborcza jest organem, który zajmuje się technicznym przygotowaniem i 
przeprowadzeniem głosowania, dlatego też nie posiada uprawnień do tego żeby definiować 
lub zmieniać pytanie referendalne lub przygotować jego interpretację.  

 
III.  

 
1. Komisja Wyborcza współpracując z Komisją ds. Informacji i Komunikacji oraz Komisją ds. 

Promocji Samorządu Studentów SGH podejmuje działania informujące  studentów i studentki 

SGH o trwającym referendum. Celem popularyzacji głosowania jest uzyskanie jak największej 

liczby oddanych w referendum głosów.  
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Komisja Wyborcza zachęca wszystkich studentów i studentki SGH, a także organizacje 

studenckie działające w SGH, do promocji referendum studenckiego wśród innych osób 

uprawnionych do głosowania.  


