Uchwała nr PWSW-UKW-0051/27/20
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
W sprawie: odrzucenia wniosku Członka Kolegium Elektorów dr Agnieszki Gocal
o unieważnienie w całości wyborów Rektora ze względu na wadliwie przeprowadzoną
w dniu 27 marca 2020 r. procedurę głosowania
1. Uczelniana Komisja Wyborcza na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 5 i 6 Statutu PWSW,
zmienionego uchwałą Senatu z dnia 20 lutego 2020 r., w sprawie uchwalenia zmian w
statucie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (nr PWSWSEK-0003/6/20) postanawia odrzucić wniosek Członka Kolegium Elektorów dr Agnieszki
Gocal o unieważnienie w całości wyborów Rektora ze względu na wadliwie
przeprowadzoną w dniu 27 marca 2020 r. procedurę głosowania, z uwagi na fakt, że
wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony do jego złożenia.
2. Zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu PWSW pisemny wniosek w sprawie unieważnienia wyborów,
wraz z uzasadnieniem może złożyć: 1) Rektor, 2) grupa co najmniej 10% wyborców
uprawnionych do głosowania, którego wynik jest kwestionowany, 3) grupa co najmniej 3
członków Senatu.
Wniosek został złożony przez jedną osobę, członka Kolegium Elektorów – czyli podmiot
nieuprawniony. Wniosek powinien być złożony przez co najmniej dwóch członków
Kolegium Elektorów (w § 40 ust. 2 pkt. 2 mowa o „grupie” – czyli o co najmniej dwóch
osobach).
Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN grupa społeczna to jedno z podstawowych pojęć
socjologii. Grupa społeczna jest zbiorowością ludzi zespolonych więzią społeczną,
przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniu na rzecz
realizacji wspólnych celów. W socjologii grupą społeczną jest pewna ilość osób (najmniej
trzy). W podręcznikach socjologii można spotkać definicje uznające za grupy także dwie
osoby (J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 92).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania;
Za - 5
Przeciw - 0
Wstrzymujących się – 0
W głosowaniu uczestniczyli:
1. Dr Agnieszka Pieniążek – Przewodnicząca
2. Dr Grzegorz Szopa
3. Mgr Dominika Kotek
4. Lic. Sandra Szwed – Sekretarz
5. Lic. Monika Oniszk
dr Agnieszka Pieniążek
Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej

