Uchwała
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 17
z dnia 17 czerwca 2020 roku
Dotyczy: odwołania od czynności wyborczych
Działając na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Akademii oraz § 40 ust. 2 i 3 Regulaminu
wyborczego, w związku z otrzymaniem w dniu 16 czerwca 2020 r. pisma Pani Magdaleny
Andrys, zawierającego odwołanie w rozumieniu § 43 ust. 2 Statutu wobec braku umieszczenia
Odwołującej na liście kandydatów na członka Senatu Akademii, Uczelniana Komisja Wyborcza
Akademii Muzycznej w Poznaniu niniejszym postanawia:
§1
Stwierdzić brak podstaw do uwzględnienia odwołania.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UZASADNIENIE
W treści odwołania wskazano, że Pani Magdalena Andrys winna zostać uwzględniona na liście
kandydatów w wyborach członków Senatu Akademii, gdyż we właściwym czasie złożyła
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Zgodnie z treścią odwołania Odwołująca
potraktowała treść oświadczenia o wyrażeniu zgody jako wystarczającą do zgłoszenia
kandydata. Odwołująca nie odnalazła regulacji wskazującej na możliwość zgłoszenia własnej
osoby i zinterpretowała § 40 Regulaminu wyborczego jako nakazujący konieczność zgłoszenia
najpierw innego kandydata, aby możliwe było wyrażenie przez siebie zgody na kandydowanie.
Odwołanie oparte na powyższej argumentacji nie może zostać uwzględnione.
Postanowienia § 40 ust. 2 i 3 Regulaminu wyborczego jednoznacznie wskazują na konieczność
wypełnienia i wysłania dwóch dokumentów celem dokonania prawidłowego zgłoszenia
kandydata. Pierwszym jest wysłanie dokumentu stanowiącego zgłoszenie kandydata –
wysyłanego przez osobę zgłaszającą. Drugi dokument to oświadczenie zgłaszanego kandydata
o zgodzie na kandydowanie. Z przytoczonych postanowień Regulaminu wyborczego nie można
w sposób uprawniony wywodzić, że wystarczające jest oświadczenie kandydata o zgodzie na
kandydowanie. Podobnie, nie jest wystarczające zgłoszenie kandydata bez wysłania
oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Każdy z przytoczonych dokumentów ma odmienną
treść i znaczenie prawne oraz w żadnym wypadku nie zawiera w sobie treści drugiego
z oświadczeń.

Co więcej, zgodnie z wyraźnym brzmieniem § 6 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu wyborczego,
którego poszukiwała Odwołująca, „dopuszczalne jest zgłoszenie swojej kandydatury przez
osoby posiadające bierne prawo wyborcze.” Norma powyższa została zapisana wprost, aby
uniknąć wątpliwości jakie stały się udziałem Odwołującej, pomimo iż w zasadzie dopisywanie
tego zdania nie było konieczne. W myśl zasady lege non distinguente („czego ustawa nie
wyróżnia, nie należy rozróżniać”), skoro Regulamin wyborczy nie zakazuje zgłaszania siebie, to
jest to oczywiście dopuszczalne.
Nie do pogodzenia z zasadą racjonalności byłoby interpretowanie § 40 ust. 3 Regulaminu
wyborczego, jako wymagającego zgłoszenie przez osobę chcącą kandydować innego
kandydata po to, aby móc samemu wyrazić zgodę na kandydowanie. Taka interpretacja jest
niewątpliwie niedopuszczalna i nie może stanowić podstawy do odwołania. Przyznać należy,
że nawet przy zaproponowanym rozumieniu tego przepisu podany przykład jest
nieadekwatny. Przepis § 40 ust. 4 mówi bowiem wyraźnie, że „zgłaszany kandydat” może
wyrazić zgodę, a nie osoba, która kogoś zgłosi.
Fakt, że Odwołująca otrzymała potwierdzenie wysłania oświadczenia o wyrażeniu przeze
siebie zgody na kandydowanie nie jest kwestionowany. Powyższe w żadnym wypadku nie
potwierdza wysłania zgłoszenia swojej osoby jako kandydata, co jak wynika jasno z odwołania
faktycznie również nie miało miejsca. Błędne przekonanie Odwołującej o tym, że wypełniając
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie jednocześnie zgłosiła się jako kandydatka nie
znajduje oparcia w treści Regulaminu wyborczego i nie może stanowić podstawy do
odwołania. Powyższego dałoby się być może uniknąć, gdyby Odwołująca skontaktowała się
w sprawie swoich wątpliwości z Komisją i ustaliła czy jej zgłoszenie jest kompletne. Powyższe
pozostaje jednak obecnie bezprzedmiotowe, gdyż okoliczność taka nie miała miejsca.
Postanowienia Regulaminu wyborczego są oczywiście równe dla wszystkich osób
posiadających bierne prawo wyborcze i muszą być w ten sposób stosowane. Zaakceptowane
mogę być jedynie zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z jednoznacznymi
postanowieniami Regulaminu wyborczego. Dopuszczenie do kandydowania osoby nie
zgłoszonej we właściwym trybie stanowiłoby naruszenie prawa i podstawę stwierdzenia
nieważności wyborów do Senatu w danej grupie wyborczej. Komisja, działając na podstawie
i w granicach prawa, nie może do powyższego dopuścić.
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