
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA             Gdańsk, 20.06.2016 r.  
Uczelniana Komisja Wyborcza 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT nr 16/2016 
 
 

Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o unieważnieniu wyboru dr. inż. Arkadiusza 

Ostojskiego, doc. PG na funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 10) załącznika nr 5 do Statutu PG - regulaminu wyborczego Politechniki 
Gdańskiej, art. 77 ust. ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) 
oraz 1.5 Instrukcji Wyborczej, Uczelniana Komisja Wyborcza unieważnia wybór dr. inż. Arkadiusza 
Ostojskiego, doc. PG na funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 
 

Uzasadnienie: 

Z komunikatu nr 41/2016 z 25 maja 2016 r. WKW nr 6 WILiŚ wynika, że na funkcję prodziekana 

wybrany został m.in. dr. inż. Arkadiusz Ostojski, doc. PG. 

W licznych zgłoszeniach ustnych zarzucano, że wybór został dokonany nieprawidłowo, gdyż dr inż. 

Arkadiusz Ostojski, doc. PG pełnił wcześniej funkcję prodziekana przez dwie kolejne kadencje, tj. 

w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016 (art.77 ust. 2 Ustawy, pkt 1.5 Instrukcji Wyborczej). 

W celu sprawdzenia czy zarzucana nieprawidłowość miała miejsce, UKW wezwała WKW do 

przedstawienia kompletu dokumentacji wyborczej na dzień 20.06.2016, na godz. 9.00 tj. przed 

planowanym na godz. 10.00 zebraniem UKW zwołanym w celu dokonania czynności sprawdzających. 

Przewodniczący WKW nie dostarczył żądanych dokumentów na wyznaczony termin, proponując 

w zamian spotkanie wyjaśniające i przekazanie dokumentacji w późniejszym terminie. 

Zdaniem UKW, dokumentacja wyborcza, kompletna i zabezpieczona zgodnie z §3 ust. 2 pkt 6 
regulaminu wyborczego, powinna być dostępna w każdym czasie i stanowi postawę do sprawdzenia 
prawidłowości dokonanych czynności wyborczych. Z informacji i dokumentów, którymi dysponuje 
UKW oraz wobec nie dostarczenia żądanych dokumentów uzupełniających, zachodzą przesłanki do 
stwierdzenia naruszenia art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz pkt 1.5 Instrukcji 
Wyborczej PG. 

 
Decyzja UKW, mająca na uwadze dobro społeczności akademickiej Wydziału, umożliwi prawidłowe 

przeprowadzenie czynności wyborczych, w możliwie najbliższym terminie. Pozwoli to na prawidłowe 

wybranie prodziekana jeszcze przed zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczęciem nowej 

kadencji. 

 

 
 
 

Przewodniczący  
Uczelnianej Komisji Wyborczej 
 
 
 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski 


