
Warszawa, dnia 16.11.2015r. 

Decyzja Komisarza Wyborczego  

Działając na podstawie § 19 Ordynacji wyborczej Samorządu Studentów Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu 

Studentów APS, stanowiącego załącznik do uchwały nr 91/14/15 Senatu Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 października 2014 r.  

Stwierdzam ważność wyborów przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Stosowanych Nauk 

Społecznych i w Radzie Wydziału Nauk Pedagogicznych przeprowadzonych w dniach 05.-07.11.2015r. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 12.11.2015r. do Komisarza wyborczego wpłynął jeden protest przeciwko ważności wyborów. 

Protestem tym zarzucono dopuszczenie się podczas wyborów szeregu uchybień mogących mieć 

istotny wpływ na wynik wyborów, a nawet wyczerpujących znamiona przestępstwa, w postaci 

wydawania kart do głosowania po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, przeprowadzenia 

wyborów w terminie późniejszym niż wynikający z Ordynacji, braku określenia w protokole liczby kart 

do głosowania, sprzeczność pomiędzy liczbą zgłoszeń kandydatów do Rady WSNS podaną przez 

Komisarza, a liczbą kandydatów w czasie wyborów, przyjmowania zgłoszeń nie tylko przez komisarza 

wyborczego, otwarcia urny nie przez wszystkich członków komisji, opublikowania wyników wyborów 

w terminie powodującym, ze termin na zgłaszanie protestów przypadał w święto, kandydowania 

przez przewodniczącego komisji do organów, niszczenia plakatów wyborczych i niewypromowania 

wyborów.  

Odnosząc się do powyższego, Komisarz uznał, że podniesione w proteście zarzuty nie mają wpływu 

na ważność wyborów, zaś protestujący nie wykazał aby ewentualne niedociągnięcia organizacyjne w 

sposób rzeczywisty przełożyły się na ich wynik.  

Z niczego nie wynika, aby w wyborach wzięła udział jakakolwiek osoba spoza grona uprawnionych, 

określonych w § 3 Ordynacji. Każda z osób biorących udział w wyborach złożyła swój podpis i została 

zweryfikowana jako student Akademii. Liczba tych podpisów zgadza się z liczbą kart do głosowania. 

Brak jest podstaw do twierdzenia, iż miało miejsce „podszycie” się przez osoby spoza grona 

studentów pod studentów Termin na przeprowadzenie wyborów jest terminem instrukcyjnym. Fakt 

późniejszego ich przeprowadzenia nie ma wpływu na ważność wyborów, jak i brak jest przepisu 

wskazującego, iż niedotrzymanie tego terminu wpływa na ważność wyborów. Przyjęte zostały 

wszystkie zgłoszenia kandydatów. Nikt nie został pominięty. Nie było sprzeczności pomiędzy liczbą  

zgłoszeń do Rady WSNS podaną przez Komisarza a liczą rzeczywistą kandydatów. Zgłoszeń w 

rzeczywistości od samego początku było 14. Liczba podana przez Komisarza była wynikiem jego 

błędu, który został naprawiony niezwłocznie po zauważeniu.  Na wynik wyborczy nie wpłynęła liczba 

osób otwierających urnę. Przy otwarciu urny były bowiem wyłącznie osoby do tego upoważnione. 

Wszystkie karty zostały wyjęte i zabezpieczone oraz uwzględnione. Ważnym było to, iż podczas 

otwarcia nie było osób spoza składu komisji. Fakt, iż termin składania protestów przypadał w święto 

nie ma żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, zgodnie z przepisami prawa, jeżeli termin na 

wykonanie czynności przypada w święto, to termin ten upływa w dniu następnym. Brak jest 



przepisów zakazujących kandydowania komisarza do organów samorządu. Nie przeprowadza on ich 

samodzielnie. Jest weryfikowany przez pozostałych członków komisji. Niewpływającymi na wynik 

wyborów są pozostałe zdarzenia opisane w proteście wyborczym, a niepotwierdzone dowodami.  

W tej sytuacji, nie znaleziono podstaw do powtórzenia wyborów.  

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.  
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