
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

 

UCHWAŁA NR 9/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 lutego 2016 r. 

 

w sprawie wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  

na Wydziale Filologicznym w grupie pozostałych nauczycieli akademickich 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Uchwały Senatu UWr Nr 32/2012 z dnia 

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

w związku z art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Uczelniana Komisja Wyborcza 

postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

Uczelniana Komisja Wyborcza, po rozpatrzeniu dokumentacji wyborczej z zebrania, które 

odbyło się w dniu 3 lutego 2016 r. (zebranie w drugim terminie bez wymogu kworum)  

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego oraz na wniosek 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego postanawia: 

1/ zatwierdzić ważność wyboru pięciu Elektorów wybranych w głosowaniu nr 1 tj.:  

a/ Pana dr Wojciecha Drąga, 

b/ Pana dr Wojciecha Witkowskiego, 

c/ Pani dr Wiesławy Zybury, 

d/ Pani dr Katarzyny Sówki – Pietraszewskiej, 

e/ Pana dr Jacka Karpińskiego, 

2/ unieważnić czynności wyborcze dokonane przez Wydziałową Komisję Wyborczą 

polegające na błędnym stwierdzeniu większości bezwzględnej w głosowaniu nr 1 w 

odniesieniu do trzech osób; Uczelniana Komisja Wyborcza unieważnia wybór: 

a/ Pana dr Miłosza Bukwalta,  

b/ Pana dr Bolesława Rajmana,  

c/ Pana dr Mateusza Świetlickiego, 

3/ unieważnić głosowanie nr 2, które przeprowadzone zostało w nieprawidłowych 

warunkach, gdyż w głosowaniu nie uwzględniono wszystkich uprawnionych 

kandydatów; Uczelniana Komisja Wyborcza unieważnia wybór Pana dr Romana 

Wróblewskiego; 

4/ uznać, w związku z pkt 1, 2 i 3, że do obsadzenia pozostały 4 mandaty w ww. 

grupie wyborczej; 

5/ powtórzyć unieważnione czynności wyborcze tj.: przeprowadzić powtórne 

głosowanie nad kandydatami, którzy jednocześnie nie uzyskali większości 

bezwzględnej w głosowaniu nr 1 oraz nie odpadli w głosowaniu nr 1; 

6/ przedłużyć termin wyboru członków Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego do dnia 24 

lutego 2016 r. 

Na zebraniu wyborczym zwołanym w trybie pkt 5 nie obowiązuje wymóg kworum. 

 

§ 2 

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. 

 

§ 3 

Uzasadnienie decyzji Uczelnianej Komisji Wyborczej stanowi Załącznik do niniejszej 

uchwały. 
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§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

   Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz 
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Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 
Uczelnianej Komisji Wyborczej  
z dnia 16 lutego 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z § 1 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Uchwały Senatu UWr Nr 32/2012 z dnia 25 

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

zwanego dalej Załącznikiem Nr 3, dla którego podstawą jest art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572,  

z późn. zm.), wybór do kolegium elektorów 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).  

Dnia 3 lutego 2016 r. zostały przeprowadzone wybory w grupie pozostałych nauczycieli 

akademickich Wydziału Filologicznego, zebranie w drugim terminie bez wymogu kworum. 

Do obsadzenia było 9 mandatów. 

Komisja wyborcza podsumowując wyniki głosowania nr 1 popełniła błąd arytmetyczny  

i ogłosiła, że niżej wskazani kandydaci zostali wybrani na Elektorów. 

 
miejsce w głosowaniu nr 1 nazwisko i imię głosów ważnych głosów za 

 

6 

 

Bukwalt Miłosz 

54 

 

27 

 

 

7 

 

Rajman Bolesław 

54 26 

 

8 

 

Świetlicki Mateusz 

54 

 

26 

 

 

Wskazani kandydaci nie uzyskali jednak bezwzględnej większości głosów, zgodnie z jej 

definicją zawartą w § 7 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego:  

Ilekroć w Statucie jest mowa o podjęciu uchwały bezwzględną większością 

głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za 

jej podjęciem oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  

Dlatego Uczelniana Komisja Wyborcza w trybie nadzoru, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 9 

Załącznika Nr 3, unieważnia czynności wyborcze dokonane przez komisję wyborczą 

Wydziału Filologicznego polegające na błędnym stwierdzeniu większości bezwzględnej  

w głosowaniu Nr 1 w odniesieniu do ww. trzech osób. 

Skutkiem błędu popełnionego w głosowaniu nr 1  w nieprawidłowych warunkach zostało 

przeprowadzone głosowanie nr 2, gdyż nie uwzględniało wszystkich uprawnionych 

kandydatów.  

Zgodnie z § 1 pkt 6 Załącznika Nr 3: jeżeli wskutek nieuzyskania przez kandydatów 

wymaganej większości głosów pozostałe mandaty są nieobsadzone, przewodniczący 

zebrania wyborczego zarządza kolejne głosowanie; jeżeli liczba kandydatów przed 

rozpoczęciem głosowania jest większa niż mandatów do obsadzenia, to w głosowaniu 

odpada ostatni kandydat, który uzyskał najniższą liczbę głosów, aż do momentu,  

w którym pozostanie więcej kandydatów niż mandatów do obsadzenia, z taką samą 

największą liczbą głosów.  

Zatem do głosowania nr 2 komisja wyborcza Wydziału Filologicznego powinna dopuścić 

kandydatów, którzy nie uzyskali bezwzględnej większości głosów w głosowaniu Nr 1 i nie 
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wycofali swojej zgody na kandydowanie, z zastrzeżeniem, że odpada ostatni kandydat  

z pierwszego głosowania.  

Tryb głosowań, które zobowiązana jest przeprowadzić wydziałowa komisja wyborcza  

w terminie do dnia 24 lutego 2016 roku określa § 12 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., który stanowi:  

1. Jeżeli wskutek nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości pozostały 

mandaty nieobsadzone, przewodniczący zebrania wyborczego zarządza kolejne 

głosowanie, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Jeżeli liczba kandydatów przed rozpoczęciem głosowania jest większa niż liczba 

mandatów do obsadzenia, to w głosowaniu odpada ostatni kandydat, który 

uzyskał najniższą liczbę głosów, aż do momentu, w którym pozostanie więcej 

kandydatów niż mandatów do obsadzenia, z taką samą największą liczbą głosów. 

W przypadku kilku kandydatów, którzy uzyskali równą, najniższą liczbę głosów 

przewodniczący komisji skrutacyjnej dokonuje losowania kandydata, który 

odpada. 

3. Jeżeli liczba kandydatów przed rozpoczęciem głosowania jest mniejsza lub równa 

liczbie mandatów głosowanie przeprowadza się tylko jeden raz. W przypadku 

nieuzyskania wymaganej do wyboru większości mandaty pozostają 

nieobsadzone.  

Zatem ww. norma prawna określa tryb głosowań, które zobowiązana jest przeprowadzić 

komisja wyborcza wydziału Filologicznego w terminie do dnia 24 lutego 2016 roku.  

 

 

 

 

 

 


