
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

 

UCHWAŁA NR 8/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie protestu wyborczego 

 

Na podstawie § 5 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Uchwały Senatu UWr Nr 32/2012 z dnia 25 

kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami) 

Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

1. Do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynął jeden protest wyborczy dotyczący 

wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na Wydziale Nauk Społecznych  

w grupie profesorów i doktorów habilitowanych dotyczący przebiegu wyborów. 

2. Komisja uznaje za zasadny zarzut naruszenia § 4 Regulaminu wyborczego dla 

wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na 

kadencję 2016-2020 wprowadzonego Uchwałą Nr 1/2016 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej UWr z dnia 13 stycznia 2016 r. 

Ponadto Komisja stwierdza naruszenie § 12 ww. Regulaminu wyborczego w związku 

z § 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 2 

Uczelniana Komisja Wyborcza: 

1/ uznaje ważność wyboru dwunastu elektorów wybranych na zebraniu wyborczym, 

które odbyło się w dniu 5 lutego 2016 r. w grupie profesorów i doktorów 

habilitowanych; 

2/ nie uznaje ważności wyboru dwóch elektorów wybranych na zebraniu wyborczym, 

które odbyło się w dniu 8 lutego 2016 r. w grupie profesorów i doktorów 

habilitowanych. 

 

§ 3 

Uczelniana Komisja Wyborcza ustala, że trzy mandaty na Wydziale Nauk Społecznych  

w grupie profesorów i doktorów habilitowanych pozostają nieobsadzone. 

 

§ 4 

Uzasadnienie decyzji Uczelnianej Komisji Wyborczej stanowi Załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 5 

Instancją odwoławczą od decyzji Uczelnianej Komisji Wyborczej jest Senat UWr. 

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji, za 

pośrednictwem Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Najbliższe posiedzenie Senatu UWr odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

   Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz 
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Załącznik do Uchwały Nr 8/2016 
Uczelnianej Komisji Wyborczej  
z dnia 16 lutego 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z § 10 Załącznika Nr 3 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego 

dalej Załącznikiem Nr 3, wybory elektorów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

dokonywane są na wydziałowych lub okręgowych zgromadzeniach wyborczych albo 

systemem urn, z zastosowaniem odpowiednich postanowień uczelnianego regulaminu 

wyborczego. Do uchwalenia regulaminu wyborczego została upoważniona na podstawie  

§ 5 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Uczelniana Komisja Wyborcza. Tym samym podstawę 

prawną do przeprowadzenia wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów stanowią 

odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: 

Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Uchwały Senatu UWr Nr 

32/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi 

zmianami), zwanym dalej Statutem UWr, oraz Regulaminu wyborczego dla wyboru 

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2016-

2020 wprowadzonym Uchwałą Nr 1/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej UWr z dnia 13 

stycznia 2016 r., zwanym dalej Regulaminem. 

Zgodnie z § 1 pkt 5 Załącznika Nr 3, dla którego podstawą jest art. 71 ust. 1 pkt 6 

Ustawy, wybór następuje, gdy kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów  

(z wyjątkami, które nie dotyczą niniejszego postępowania). Wprowadzenie wymogu 

uzyskania bezwzględnej większości głosów oznacza, iż mogą okazać się konieczne 

kolejne głosowania, przy czym nie jest wykluczone pozostawienie mandatów 

nieobsadzonych w przypadku, gdy kandydaci nie uzyskają wymaganej bezwzględnej 

większości głosów. 

Jeżeli wskutek nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów pozostałe 

mandaty są nieobsadzone, przewodniczący zarządza kolejne głosowanie (§ 1 pkt 6 

Załącznika Nr 3).  

Sposób postępowania w tej sytuacji doprecyzowuje § 12 Regulaminu zastrzegając w ust. 

3, iż w przypadku nieuzyskania wymaganej do wyboru większości mandaty pozostają 

nieobsadzone. 

W rozpatrywanej sprawie 12 mandatów spośród 15 przypadających na Wydział Nauk 

Społecznych, zostało obsadzonych w pierwszym głosowaniu przeprowadzonym na 

zebraniu wyborczym w grupie profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Nauk 

Społecznych, zwołanym zgodnie z przepisami dnia 5 lutego 2016 r. 

Kolejne głosowania przeprowadzone na zebraniu w dniu 5 lutego 2016 r. nie 

doprowadziły do obsadzenia pozostałych 3 mandatów, gdyż żaden z kandydatów nie 

uzyskał wymaganej większości głosów. 

Jak wynika z protokołu zebrania wyborczego, zostało ono „wznowione” w dniu 8 lutego 

2016 r.  

Przeprowadzenia kolejnych głosowań na „wznowionym” zebraniu wyborczym zwołanym 

na inny dzień, niż ten na który zostało ono prawidłowo zwołane, nie przewidują stosowne 

przepisy. 



Uczelniana Komisja Wyborcza - 2016 Strona 3 

 

Nie mamy tu do czynienia z przypadkiem, o którym mowa w § 1 pkt 7 Załącznika Nr 3, 

gdzie zastrzeżono, iż dla ważności wyborów konieczny jest udział w głosowaniu co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku niespełnienia tego warunku 

zarządza się drugi termin wyborów w innym dniu, przy czym nie obowiązuje wówczas 

wymóg kworum. 

Jak wynika z protokołu, dnia 5 lutego 2016 r. Przewodniczący Wydziałowej Komisji 

Wyborczej stwierdził ważność zebrania na tej podstawie, że spośród 88 uprawnionych do 

głosowania na sali obecnych było 67 wyborców. Wymóg kworum został spełniony i nie 

było potrzeby zwoływania zebrania w drugim terminie. 

To wyborcy zdecydowali udzielić swego poparcia jedynie 12 kandydatom i postanowili 

pozostawić 3 mandaty nieobsadzone. Drugie i trzecie głosowanie dnia 5 lutego 2016 r. 

świadczą o konsekwentnej odmowie poparcia bezwzględną większością głosów 

pozostałych kandydatów. Opuszczenie sali przez część wyborców i utrata kworum po 

trzecim głosowaniu sprawiło, że zebranie przestało spełniać warunek konieczny dla swej 

ważności. 

Zgodnie zatem z § 4 Regulaminu, w związku z § 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 oraz § 12 

Regulaminu oraz na podstawie § 5 ust. 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 Uczelniana Komisja 

Wyborcza stwierdziła, iż nie było podstaw prawnych do przeprowadzenia głosowań dnia  

8 lutego 2016 r. a zatem wybór dokonany tego dnia był nieważny.  

 


