
Uczelniana Komisja Wyborcza  

 

 

UCHWAŁA NR 40/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 maja 2016 r. 

 

w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów przedstawicieli pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Nauk o Ziemi 

i Kształtowania Środowiska na kadencję 2016-2020 oraz obowiązku  

ich powtórzenia 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 9 w związku z § 1 pkt 4 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 

Uczelniana Komisja Wyborcza, po rozpatrzeniu protestu wyborczego z dnia 13 maja 2016 

roku dotyczącego wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 

2012-2016, przeprowadzonych dnia 4 maja 2016 roku postanawia: 

1/ unieważnić przeprowadzone w dniu 4 maja 2016 roku wybory przedstawicieli 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Nauk  

o Ziemi i Kształtowania Środowiska; 

2/ powtórzyć unieważnione w pkt 1 wybory, w terminie określonym w uchwale Nr 

1/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie 

ustalenia kalendarza czynności wyborczych wyborów do jednoosobowych 

i kolegialnych organów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020. 
 

§ 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 1 czerwca 2016 r. 

 

§ 3 

Uzasadnienie decyzji Uczelnianej Komisji Wyborczej stanowi Załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 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 40/2016 
Uczelnianej Komisji Wyborczej  
z dnia 18 maja 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

Dnia 4 maja 2016 r. zostały przeprowadzone wybory przedstawicieli pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska.  

Dnia 13 maja 2016 roku wpłynął do Uczelnianej Komisji Wyborczej protest wyborczy,  

w którym składający protest wnosi o unieważnienie wyborów ze względu na 

niepoinformowanie pracowników Muzeum Mineralogicznego imienia K. Maślankiewicza  

o terminie zebrania wyborczego, a w konsekwencji brak możliwości uczestniczenia tych 

pracowników w wyborach. 

Zgodnie z § 5 ust. 6 Załącznika Nr 3 Protesty wyborcze wnosi się do Uczelnianej 

Komisji Wyborczej w terminie 14 dni od daty wyboru. Uczelniana Komisja Wyborcza 

rozpatruje protesty w terminie 7 dni. 

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w proteście wyborczym Przewodniczący 

Wydziałowej Komisji Wyborczej wyjaśnił, że termin oraz miejsce przeprowadzenia 

wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

zatrudnionych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Rady Wydziału 

został podany do publicznej wiadomości w formie papierowej w postaci plakatów 

umieszczonych na tablicach ogłoszeń w Dziekanacie WNZKS, w Instytucie Nauk 

Geologicznych oraz Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego w dniu 26 kwietnia 2016 

roku. Przewodniczący wyjaśnił także, że Wydziałowa Komisja Wyborcza nie dysponuje 

odpowiednimi narzędziami poczty elektronicznej tj. listami mailingowymi dla określonych 

grup pracowników. W trakcie wysyłania informacji o wyborach drogą elektroniczną 

posługiwano się wykazem pracowników znajdujących się na stronach internetowych 

Dziekanatu oraz Instytutów: Nauk Geologicznych oraz Geografii i Rozwoju Regionalnego. 

W  związku z tym, iż na żadnej z wyżej wymienionych stron nie umieszczono pełnego 

wykazu pracowników zatrudnionych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska w trakcie wysyłania informacji zostały pominięte cztery osoby zatrudnione  

w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zgodnie z § 1 pkt 4 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, czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do 

wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia 

udziału w wyborach. 

Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium 

Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2016-2020, stanowiącego załącznik 

do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku, który 

ma zastosowanie w wyborach do rady wydziału na podstawie § 7 Regulaminu 

wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli poszczególnych 

grup pracowniczych, studentów i doktorantów do Senatu i rad wydziałów Uniwersytetu 

Wrocławskiego na kadencję 2016-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Uczelnianej 

Komisji Wyborczej Nr 7/2016 (t.j.: Uchwała Nr 18/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej  

z dnia 2 marca 2016 r.): 

Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, podaje się do 

publicznej wiadomości w formie papierowej (plakaty umieszczone w budynkach Uczelni 

na tablicach ogłoszeń). Komisja wyborcza może również podać czas i miejsce 

przeprowadzenia wyborów w formie elektronicznej (właściwe strony www, poczta e-mail).  

Uczelniana Komisja Wyborcza, po rozpatrzeniu protestu wyborczego postanawia 

unieważnić przeprowadzone w dniu 4 maja 2016 roku wybory przedstawicieli 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału Nauk o Ziemi  

i Kształtowania Środowiska ze względu na nierówne traktowanie wyborców w zakresie 

informowania o czasie i miejscu ich przeprowadzenia. 
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Wydziałowa Komisja Wyborcza, według wyjaśnień jej Przewodniczącego, w dniu 26 

kwietnia 2016 roku umieściła plakaty na tablicach ogłoszeń w Dziekanacie WNZKS,  

w Instytucie Nauk Geologicznych oraz Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. 

Informacja o wyborach została wysłana także drogą elektroniczną do pracowników, 

których adresy mailowe znajdowały się na stronach internetowych Dziekanatu WNZKS, 

Instytutu Nauk Geologicznych oraz Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. 

Informacja o wyborach nie została wysłana drogą elektroniczną do pracowników Muzeum  

Mineralogicznego imienia K. Maślankiewicza, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej na żadnej z wyżej wymienionych stron nie 

umieszczono pełnego wykazu pracowników zatrudnionych na Wydziale Nauk o Ziemi  

i Kształtowania Środowiska. 

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że adresy mailowe pracowników Muzeum 

Mineralogicznego są dostępne na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego www.uni.wroc.pl, 

w zakładce STRUKTURA UCZELNI. Zatem Wydziałowa Komisja Wyborcza decydując się 

na poinformowanie pracowników o wyborach drogą elektroniczną powinna dołożyć 

należytej staranności, aby taka informacja została wysłana do wszystkich wyborców, 

których adres poczty elektronicznej jest powszechnie dostępny. Nieumieszczenie pełnego 

wykazu pracowników na stronach wydziałowych jest w tym przypadku bez znaczenia, 

gdyż strona główna Uniwersytetu Wrocławskiego zawierała pełny wykaz pracowników. 

Mając powyższe na uwadze, ze względu na zasadę równego traktowania wyborców 

postanowiono jak w sentencji uchwały. 

 

 

 

 

 

http://www.uni.wroc.pl/

