OGŁOSZENIE NR 12
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
IX Okręg Wyborczy SGH (ogół doktorantów SGH)
z dnia 05 stycznia 2017 r.

w sprawie: uznania procedury wyboru przedstawiciela doktorantów w Senacie SGH za

nierozstrzygniętą i zakończoną

Zważywszy, że:
1. zgodnie z § 153 ust. 3 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie („Statut”), okręgowe komisje wyborcze
winne być powoływane nie później niż jeden miesiąc przed datą wyborów, które mają one przeprowadzić;
2. zgodnie z § 55 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
(„Regulamin”), wybory samorządowe i statutowe odbywają się między 1 listopada a 31 grudnia każdego
nowego roku akademickiego;
3. zgodnie z § 53 ust. 1 Regulaminu, pierwsza tura wyborów odbywa się przez trzy dni: sobotę, oraz następujące
w kolejnym tygodniu poniedziałek i wtorek;
4. członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej dla IX Okręgu Wyborczy SGH, tj. dla ogółu doktorantów SGH („OKW”)
zostali poinformowani o powołaniu w skład OKW drogą mailową dnia 18 listopada 2016 r.;
5. pierwsza i jedyna kombinacja soboty oraz następujących w kolejnym tygodniu poniedziałku i wtorku,
przypadająca między 18 a 31 grudnia 2016 r. to: 24.12.2016 r. (wigilia Świąt Bożego Narodzenia), 26.12.2016 r.
(drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) i 27.12.2016 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych);
6. w związku z powyższym, w wyborach doktoranckich 2016 r. fizycznie niemożliwe byłoby zorganizowanie
nawet pierwszej tury wyborów (w terminach określonych w § 66 ust 1 i § 53 ust. 1 Regulaminu i nie budzących
wątpliwości co do umożliwienia wyborcom oddawania głosu w wyborach) w sytuacji, gdyby OKW zdecydowała
się wyegzekwować przysługujące jej prawa wynikające z § 153 ust. 3 Statutu;
7. mimo to, OKW podjęła się wyzwania zorganizowania wyborów doktoranckich 2016 r., dokładając – w opinii
Przewodniczącej OKW – nadzwyczajnych starań i zaangażowania, aby wybory przeprowadzić sprawnie,
rzetelnie, profesjonalnie i z dochowaniem wszelkich wymogów proceduralnych;
8. dzięki zaangażowaniu OKW, w terminie określonym § 55 ust. 1 Regulaminu (tj. w grudniu 2016 r.) udało się
przeprowadzić nie tylko pierwszą, ale i drugą turę wyborów doktoranckich;
9. w drugiej turze wyborów doktoranckich do Senatu zrealizował się najmniej prawdopodobny scenariusz
remisu (32 głosy za jednym z kandydatów vs. 32 głosy za drugim z kandydatów);
10. nie ma możliwości przeprowadzenia trzeciej tury wyborów zgodnie z Regulaminem (w szczególności
zgodnie z § 55 ust. 1 Regulaminu, tj. w listopadzie lub grudniu 2016 r.);
11. w związku z zaistniałą sytuacją, w dniu 3 stycznia 2017 r. uczelniany organ uchwałodawczy samorządu
doktorantów, tj. Rada Samorządu, podjął uchwałę o uznaniu konieczności bezzwłocznego opracowania
nowelizacji lub nowego projektu Regulaminu, a wszczętą przez OKW procedurę wyboru przedstawiciela
doktorantów w Senacie SGH uznał za nierozstrzygniętą i zakończoną -

OKW podejmuje decyzję o zakończeniu wyborów przedstawiciela doktorantów w Senacie SGH, uznając je
za nierozstrzygnięte i zakończone.

W imieniu OKW:
/-/
mgr Marta Kijuk
Przewodnicząca OKW

