
Protokol Komisji Odwolawczej nr 2

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia 2011 r. Komisja Odwolawcza w skladzie:- p dvrektor *"Ti::yfB:i:1ii=".J:ffi%3f"["#Lri odworawczej

p. Jolanta Dacko - Pedagog Szkolny
- Jqdrzej Bieniasz - Prezydent Samorzqdu Uczniowskiego

po zapoznaniu sig z tresciq wsp6lnego odwolania kandydatow Tomasza Piotrowskiego
or az Krzy sztof a Patuckiego, ustal ila :

1. Urna nie dotarta bezpo6rednio na lekcje klas 3F i 3C, jednakze zostalo im
zaproponowane gtosowanie w Samorzqdowce. Klasy zostaly poinformowane o tej
mozliwosci, o czym swiadczq listy wyborcow z podpisami.

2. W dniach 18-19 stycznia 2011 r. nastqpila zmiana Ordynacji Wyborczej, w mysl ktorej
glosowanie mialo sig odbyc w trakcie lekcji, a urna wyborcza przychodzila do ka2dej z
klas. Ze wzglgdu na niemoznosc zwolania Senatu w dniu 19 stycznia 2011 r., gtosowanie
odbyto sig drogq elektronicznq. (Za 13, przeciw 1).

3. Liczba podpisow na listach wyborcow zgadza sig z liczbq oddanych glosow, zatem
Komisja Odwolawcza nie widzi ra24cego uchybienia w braku weryfikacji tozsamosci
giosujqcych. W przypadku glosowania w Samorzqdowce, Komisja Wyborcza w zasadzie
weryfikowala tozsamosc na podstawie waznego dokumentu. W sytuacji gtosowania na
lekcjach, oczywistym jest, ze uczniowie sig na nich znajdujqcy sq uprawnionymi do
glosowania.

4. Urna Wyborcza byla noszonaptzez dwie osoby:Axela Malysiaka, Marszatka Senatu
orazZuzanng Rubikowsk4, czlonkinig Komisji Wyborczej. Komisja Odwolawcza na
podstawie dyskusji zainteresowanych stron oraz dostgpnej dokumentacji z przebiegu
wyborow, ustalono, 2e ka2dy uprawniony miat mozliwosc oddania glosu w sposob tajny,
ka2da karta do glosowania byta stemplowana pieczgciq Samorzqdu oraz liczba podpisow
wyborcow na listach rowna jest liczbie kart do gtosowania wyciqgnigtych z urny.

5. Zbieranie podpisow na listach wyborcow jest zgodne z Ordynacjq. Nie ma dowodow na

wywieranie presji. W kwestii tajno6ci wyborow Komisja Odwolawcza nie moze
podejmowac decyzji, ktore nalez4 do kompetencji Senatu.

Komisja Odwolawcza docenia wnikliwq ocene przebiegu wyborow i zaleca nowym
wladzom Samorzqdu rozwa2enie mozliwo6ci wprowadzenia zmian z Ordynacji Wyborczej.

Komisja Odwolawcza postanowila uznac wybory zawa2ne.

P od p i sy Ko m i sj i Odwolawczej
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