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Pełna treść protestu złożonego do Komisji Wyborczej brzmiała następująco: 

„W związku z wątpliwościami dotyczącymi formalnego przebiegu wyborów, proszę o zbadanie ich 

prawidłowości” 

Załączników do formularza protestu nie stwierdzono. Komisja od osób trzecich dowiedziała się, że 

zarzuca się jej jakoby karty do głosowania użyte w wyborach nie był stemplowane.  

Treść podjętej uchwały: 

Na podstawie posiadanych informacji Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów 

WUM, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie odrzuca protest złożony przez Studenta Kamila Szalę, 

a co za tym idzie, stwierdza, iż formalności związane z przebiegiem wyborów, a także same wybory, zostały 

przeprowadzone w sposób prawidłowy. 

Uzasadnienie: 

W związku z protestem, który wpłynął do Biura Samorządu Studentów w dniu 20 maja 2016 roku, 

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów ma obowiązek odnieść się do niego w formie uchwały. 

Student składający protest nie poinformował o tym fakcie Komisji, co w znaczący sposób utrudniło 

zorganizowanie posiedzenia z udziałem wymaganej liczby członków UKW SS. 

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów dokonała oceny formalnej strony przebiegu całych 

wyborów i stwierdziła, co następuje, 

W odniesieniu do całości wyborów: 

Wybory zostały ogłoszone w terminie zgodnym z regulaminem, a zgłoszenia kandydatów były 

przyjmowane w zakresie czasu pozwalającym na ich swobodne dostarczenie wszystkim zainteresowanym. 

Oficjalna agitacja prowadzona przez Kandydatów była zgodna z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej 

na naszej Uczelni. Komisja nie stwierdziła przypadków łamania ciszy wyborczej przez Kandydatów ani przez 

innych Studentów.  

W odniesieniu do wyborów do Zarządu Samorządu Wydziałowego Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: 



Znakomita większość głosów oddanych w wyborach, których dotyczy protest została oddana w 

Okręgowej Komisji Wyborczej numer 4 umieszczonej w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. 

Banacha 1. Komisja została przygotowana przez członka UKW Samorządu Studentów i pełnomocników 

organizacyjno-technicznych na godzinę 9.45. O godzinie 10.00 został oddany pierwszy głos. W czasie 

trwania wyborów tj. od godziny 10.00 do godziny 16.00 w OKW stale przebywały dwie osoby, a przez 

większość czasu trzy osoby, w tym członkowie UKW Samorządu Studentów. Osoby obsługujące OKW nr. 4 

nie zgłosiły żadnych uchybień w procedurze wyborczej. Wybory zakończyły się planowo o godzinie 16.00. 

Następnie osoby będące odpowiedzialne za poszczególne Okręgowe Komisje Wyborcze udały się do domu 

Medyka przy ul. Oczki by w spokoju i odosobnieniu policzyć głosy oddane we wszystkich komisjach. W 

procedurze liczenia głosów brali udział tylko członkowie UKW SS. Osoby te nie stwierdziły żadnych 

uchybień w trakcie ich przeliczania.  

Ponadto: 

Stwierdzenie, że karty do głosowania nie były stemplowane jest nieprawdą. Komisja przeliczając głosy 

nie trafiła na ani jeden nieoznakowany głos. 

W przypadku jakichkolwiek obaw o prawidłowy przebieg głosowania czy liczenia głosów: „Każdy 

kandydat niezrzeszony może zgłosić jednego męża zaufania”, co jest ujęte w załączniku nr. 1 do 

Regulaminu Samorządu Studentów WUM (popularnie nazywanego „Ordynacją Wyborczą”). Komisja 

pragnie zauważyć, że choć takowego męża zaufania można było zgłaszać do godziny 15.59 to 

żaden mąż zaufania nie został zgłoszony. 
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