
KOMUNIKAT 

Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5.06.2020 

 

Mając na uwadze pojawiające się w wątpliwości dotyczące niektórych aspektów głosowania w wyborach 

dziekanów, Uczelniana Komisja Wyborcza niniejszym podaje do wiadomości członków wspólnoty Akademii, 

co następuje: 

1. do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęła informacja od jednej osoby będącej studentem, która 

zgłaszała niemożliwość zagłosowania w wyborach w dniu 4 czerwca 2020 r. Po weryfikacji 

zgłoszenia okazało się, że osoba ta oddała swój głos (oczywiście nie było możliwe ustalenia jakiej 

treści). Osoba ta w wyniku niezapoznania się z dotychczasowymi informacjami Komisji mylnie 

uznała, że nie otrzymawszy potwierdzenia oddania głosu w formie odrębnego komunikatu, nie 

oddał głosu. Komisja nie odnotowała innych zgłoszeń wyborów, którzy nie mogli oddać głosu; 

2. zgodnie z treścią § 5 Regulaminu wyborczego każdy wyborca ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu 

wobec nieuwzględnienia bądź błędnego uwzględnienia danego wyborcy na liście wyborców 

w danych wyborach. Sprzeciw zgłasza się najpóźniej z chwilą zakończenia danego głosowania. Spis 

wyborców jest jawny dla wyborców, którzy mają możliwość ustalenia czy są uprawnieni do oddania 

głosu w danych wyborach. Do komisji nie wpłynął żaden sprzeciw w zakresie nieuwzględnienia bądź 

niewłaściwego uwzględnienia osoby na liście wyborców; 

3. kalendarz wyborów, zawierający niewątpliwie szybkie następstwo kolejnych czynności wyborczych 

został przygotowany przez Komisję zgodnie z postanowieniami Statutu, po dyskusji w której brał 

również udział w charakterze zaproszonego gościa Przewodniczący Rady Uczelni. Głównym celem 

tak skoncentrowanego kalendarza wyborczego był zamiar umożliwienia oddania głosu jak 

największej liczbie uprawnionych. Komisja przypomina, że ograniczenia ustawowe wprowadzone 

w związku z COVID-19 spowodowały zawieszenie istotnej części działalności Uczelni, w tym 

zawieszenie czynności wyborczych, których nie można było przeprowadzić w zwyczajowym 

i statutowym terminie.  Zostało to zaakceptowane przez Senat Uczelni, który dokonał zmiany 

Statutu umożliwiającej późniejsze przeprowadzenie wyborów w tym roku. Czasowe zawieszenie 

czynności wyborczych miało jednak swoje konsekwencje w przesunięciu wyborów na czas 

dyplomów i wyjazdów studentów i absolwentów. Kalendarz wyborów został przygotowany właśnie 

z myślą o umożliwieniu oddania głosu studentom Akademii, którzy w tych dniach kończą studia 

i tracą prawa wyborcze; 

4. powyższe nie oznacza, że kalendarz wyborów jest niezmienny. Jeżeli zachodzą okoliczności 

uzasadniające obawę o wadliwość aktu głosowania, Komisja władna jest dokonać zmiany 

kalendarza wyborczego. Powyższe miało miejsce w szczególności w dniu 4 czerwca 2020 r. 

w związku z rezygnacją kandydata na dziekana wydziału i koniecznością odwołania głosowania 

przygotowanego jako głosowanie na trzech kandydatów (w tym kandydata, który zrezygnował). 

Komisja nie podejmuje jednak swoich decyzji w oparciu o rzekome zgłoszenia nieustalonych osób 

kierowane do osób trzecich. Regulamin wyborczy przewiduje opisane wyżej procedury zgłaszania 

zastrzeżeń.  

 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

                       prof. dr hab. Leon Zaborowski 
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