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Uchwała nr 2/2016
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie trybu przechodzenia kandydatów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na
elektorów Uniwersytetu (lub elektorów Wydziału)
do kolejnych głosowań

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ustala tryb przechodzenia
kandydatów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na elektorów Uniwersytetu do kolejnych
głosowań.
§1
Elektorzy są wybierani spośród zgłoszonych kandydatów większością głosów w głosowaniu
tajnym zgodnie z zasadami określonymi §14 i § 15 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW.
§2

1.

Jeśli w pierwszym głosowaniu nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, odbywa się
druga tura głosowania na tych kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu w pierwszej turze
i którzy uzyskali kwalifikację do przejścia do drugiej tury.
a) Liczba kandydatów do drugiej tury zostaje ograniczona do liczby pozostałych do
obsadzenia mandatów powiększonej o dwa.
b) Do drugiej tury kandydaci przechodzą na podstawie ilości głosów uzyskanych w
pierwszym głosowaniu i są to kandydaci zajmujący odpowiednio kolejne pozycje
wyodrębnione według malejącej ilości uzyskanych w pierwszej turze głosów. Pozycja
kandydata jest określona tylko ilością głosów i może być zajmowana przez jednego lub
więcej kandydatów.

c) Jeśli na pozycji, kwalifikującej kandydata do przejścia do drugiej tury znajduje się
więcej niż jedno nazwisko wszyscy kandydaci z tej pozycji przechodzą do drugiej tury.
Jeśli po dołączeniu wszystkich nazwisk z danej pozycji liczba wyłonionych kandydatów
przekracza liczbę określoną w punkcie a) powiększamy odpowiednio liczbę
kandydatów do drugiej tury głosowania tak, aby obejmowała ona wszystkich
kandydatów zajmujących daną pozycję.
d) W drugiej turze głosowania mandat uzyskują kandydaci, którzy uzyskają 50%+ 1
głosów.
2.

Jeśli w drugim głosowaniu nie zostaną obsadzone wszystkie pozostałe do obsadzenia
mandaty odbywa się trzecia tura głosowania na tych kandydatów, którzy kwalifikowali się
do drugiej tury i nie uzyskali w niej 50% +1 głosów oraz uzyskali kwalifikacje do trzeciej
tury wyborów.
a) Do trzeciej tury głosowania nie przechodzą kandydaci, którzy w drugim głosowaniu
znaleźli się na dwu najniższych pozycjach określonych ze względu na ilości uzyskanych
w drugiej turze głosów.
b) Jeśli liczba kandydatów do trzeciej tury wyłoniona w sposób określony w punkcie 2.a)
jest mniejsza niż liczba pozostałych do obsadzenia mandatów +1, powiększamy liczbę
kandydatów przez dopuszczenie kandydatów z kolejnej niższej pozycji.
c) W trzeciej turze głosowania mandat uzyskują kandydaci, którzy uzyskają 50%+ 1
głosów

3.

Jeśli w trzeciej turze głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przystępujemy
do kolejnych tur głosowania według zasad trzeciej tury głosowania.
a) W wypadku, gdy pojawia się sytuacje, że pozostaje dwu kandydatów i jest do
obsadzenia jeden mandat powtarzamy głosowanie do uzyskania przez jednego z nich
większości głosów.
b) Mandat uzyskuje osoba, która otrzymała większość głosów.
§3

Jeśli w pierwszym głosowaniu wyłoni się więcej kandydatów, którzy uzyskali 50% +1 niż ilość
mandatów do obsadzenia, wybrana zastaje spośród nich właściwa liczba kandydatów na
podstawie ilości uzyskanych głosów. Jeśli przy obsadzeniu mandatów zgodnie z większością
głosów wystąpi sytuacja, że na ostatniej rozważanej pozycji (wyznaczonej ilością uzyskanych

głosów) znajduje się więcej nazwisk niż pozostałych do obsadzenia mandatów, przechodzimy
do następnego głosowania, w którym głosujemy już tylko na te osoby, które poprzednio
uzyskały jednakową ilość głosów i obsadzamy brakujące mandaty w kolejności ilości
uzyskanych głosów.
§4
W razie wątpliwości w sytuacjach nieobjętych w żadnym z powyższych punktów postępuje się
zgodnie z zasadami: uzyskiwania mandatów zwykłą większością głosów, a przypadku więcej
jak dwu kandydatów ilością 50% + 1 głosów oraz przechodzenia do kolejnej tury wyborów
jedynie na podstawie ilości głosów uzyskanych w poprzednim głosowaniu. Ilość kandydatów
dopuszczonych do kolejnego głosowania jest w takich (wątpliwych sytuacjach) regulowana
wymaganiem niekwestionowanego spełnienia tych dwu zasad i samą możliwością dokonania
dalszego wyboru tak, aby eliminacja do kolejnej tury wyborów faktycznie ograniczała ilość
kandydatów, ale nie zastąpiła głosowania w kolejnej turze. Szczegółowe kwestie w sytuacjach,
o których mowa rozstrzyga bezpośrednio Wydziałowa Komisja Wyborcza zachowując zasady
określone w Statucie UKSW i przyjętych przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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