UCZELNIANA
KOMISJA WYBORCZA
PWSZ W RACIBORZU
UCHWAŁA NR 9/2021
Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 07.04.2021 roku w sprawie
stwierdzenia nieważności wyborów do Kolegium Elektorów oraz zarządzenie ponownych
wyborów do Kolegium Elektorów
Działając na podstawie § 46 ust. 4 i 5 Statutu Uczelniana Komisja Wyborcza PWSZ w Raciborzu,
uchwala co następuje:
§1
Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza nieważność wyborów do Kolegium Elektorów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020/2024 z dnia 10 lipca 2020
r. oraz 17 lipca 2020 r.
§2
Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza częściową nieważność uchwały nr 20/2020 z dnia 25 lipca
2020 r. w części wyborów do Kolegium Elektorów.
§3
Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza ponowne wybory do Kolegium Elektorów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Stosownie do informacji uzyskanej od J. M. Rektora PWSZ w Raciborzu w toku postępowania
przygotowawczego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Raciborzu (sygn. akt
PR 1 Ds. 1383/2020) w wyborach do Kolegium Elektorów PWSZ w Raciborzu w grupie studentów
„uzyskano w dniu 10 lipca 2020 roku w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego
zamiaru bez uprawnienia informacji dotyczącej głosowań w wyborach Rektora uczelni PWSZ
wbrew jej przeznaczeniu przełamując informatyczne zabezpieczenia, tj. o czyn z art. 267 § 1 kk w
zw. z art. 12 § 1 kk” oraz w sprawie „podrobienia w dniu 10 lipca 2020 roku w Raciborzu w
krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru elektronicznego dokumentu
zawierającego oświadczenie o oddanych głosach w wyborach Rektora uczelni PWSZ, tj. o czyn z
art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk”. Jak poinformowano postępowanie w tej sprawie zostało
umorzone w związku z niewykryciem sprawcy czynu. Oznacza to, że czyn został popełniony, ale
przez niezidentyfikowaną osobę.
W świetle powyższego zasadne jest stwierdzenie, iż w toku głosowania w grupie studentów
naruszona została zasada określona w § 3 ust. 5 uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w
Raciborzu nr 5/2020 z 11 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, który przewidywał, że głos może zostać oddany tylko i
wyłącznie osobiście podczas danego zebrania wyborczego. Przepis ten na mocy § 1 ust. 1 pkt 2 w
zw. z § 13 ust. 4 Regulaminu ma zastosowanie do § 19a ust. 1 regulaminu Samorządu Studenckiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
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