podczas głosowania przy urnie powinno być obecnych co najmniej dwóch członków
studenckiej komisji wyborczej;
1O) karty do głosowania wydawane są na podstawie listy studentów wydziału
(przygotowanej przez dziekanat wydziału), za okazaniem dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość;
11) karty do głosowania opatrzone są pieczęcią 't<YVA i zawierają alfabetyczną listę
kandydatów;
12) wzór karty do głosowania, w zależności od liczby kandydatów określa załącznik
nr 3a lub 3b do Ordynacji Wyborczej;
13) głosowanie polega na postawieniu znaku X w kwadracie przy nazwisku kandydata,
którego głosujący popiera;
14) nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania:
a) innych niż dostarczone przez KWA,
b) przedartych lub takich, na których nie można jednoznacznie stwierdzić, na
którego kandydata został oddany głos;
c) na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata.
15) z przeprowadzonych wyborów studencka komisja wyborcza sporządzi protokół wg
zasad określonych w Ordynacji Wyborczej Samorządu Studenckiego WAT; wzór
protokołu w zależności od liczby kandydatów określa załącznik nr 4a lub 4b do
protokołu;
16) wyniki głosowania w okręgu wyborczym studencka komisja wyborcza ogłosi na
tablicy ogłoszeń wydziału niezwłocznie po sporządzeniu protokołu;
17) łączne wyniki głosowania w WAT ogłosi 't<YVA na tablicach ogłoszeń w wydziałach,
domach studenckich i Dziale Spraw Studenckich;
18) wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska największą łączną liczbę głosów (po
zsumowaniu wyników głosowań w okręgach wyborczych);
19) wyniki wyborów stają się prawomocne po upływie 3 dni od ich ogłoszenia, o ile nie
zostanie złożony protest;
20) w przypadku naruszenia niniejszych zasad student Akademii może złożyć pisemny
protest w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów;
21) protest składa się do 't<YVA za pośrednictwem dziekanatu wydziału;
22) protest powinien formułować zarzuty, przedstawiać dowody, na których te zarzuty
zostały oparte oraz zawierać imię, nazwisko, nr grupy szkoleniowej, numer albumu
i dane kontaktowe osoby wnoszącej protest;
23) 't<YVA rozpatruje protest i wydaje uchwałę uwzględniającą bądź oddalającą protest;
uchwała 't<YVA jest ostateczna;
24) w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszych zasad mogących mieć wpływ na
wyniki wyborów, 't<YVA rozstrzyga w formie uchwały o unieważnieniu czynności
wyborczych, w części lub całości i zarządza ich powtórzenie określając od jakich
czynności i w jakim zakresie należy je powtórzyć;
25) po uprawomocnieniu się wyników wyborów KWA stwierdza ważność wyborów
w formie uchwały; uchwała ta zostanie podana do wiadomości studentów na
tablicach ogłoszeń w wydziałach, domach studenckich i Dziale Spraw Studenckich
oraz przekazana Rektorowi WAT.
9)

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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