
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

 

UCHWAŁA NR 10/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 16 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru Elektora  

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 5 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 3 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, w trybie nadzoru nad działalnością innych komisji 

wyborczych, stwierdza nieważność wyboru Pani dr hab. Marii Straś – Romanowskiej, prof. 

nadzw. UWr, na Elektora Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w związku  

z niespełnieniem kryterium wieku, niezbędnego dla posiadania biernego prawa 

wyborczego, w dniu wyborów, które odbyły się 4 lutego 2016 r. w grupie profesorów  

i doktorów habilitowanych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych wraz  

z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta.  

 

§ 2 

Uczelniana Komisja Wyborcza, w związku z § 1, postanawia, że jeden mandat w grupie 

profesorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

wraz z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta pozostaje 

nieobsadzony. 

§ 3 

 

Uzasadnienie decyzji Uczelnianej Komisji Wyborczej stanowi Załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 4 

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. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

   Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz 
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Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 
Uczelnianej Komisji Wyborczej  
z dnia 16 lutego 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 4 lutego 2016 r. odbyło się zebranie wyborcze w grupie profesorów  

i doktorów habilitowanych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych wraz  

z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta.  

W trakcie zebrania zostało wybranych 16 Elektorów, w tym Pani dr hab. Maria Straś-

Romanowska, prof. nadzw. UWr. W trybie nadzoru nad działalnością innych komisji 

wyborczych Uczelniana Komisja Wyborcza zleciła Działowi Kadr UWr sprawdzenie 

spełnienia przesłanki wieku przez wybranych Elektorów.  

Dział Kadr poinformował Uczelnianą Komisję Wyborcza, że kryterium wieku nie spełniła 

Pani dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. nadzw. UWr, która w dniu wyborów, tj.  

w dniu 4 lutego 2016 r. miała ukończone 67 lat.  

 

Art. 71. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: 

Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) stanowi: 

„bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym  

w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego 

siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora - 

siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 

zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom”. 

 

Zatem kryterium wieku wynikające z definicji biernego prawa wyborczego wynosi: 

 67 lat dla nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora oraz  

 70 lat dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora. 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 

 

 


