
Komunikat  

dotyczący sposobu głosowania w okręgach wyborczych dziedzinowych  

– głosowania 4, 5, 6 oraz 9 i 10 marca br. 

 

Głosowanie odbywa się na karcie wyborczej wg wzoru określonego w regulaminie 

wyborczym. 

1. Dlaczego na karcie do głosowania podane są dyscypliny naukowe, które 

reprezentują osoby kandydujące? 

 

Jedną dyscyplinę w danym gremium (kolegium elektorów, senacie) może reprezentować nie 

większa liczba osób niż określona w regulaminie wyborczym dla danego okręgu wyborczego. 

Liczba ta będzie podana na karcie do głosowania, w dolnej jej części – patrz wzór w dalszej 

części niniejszego komunikatu.  

  

2. Jak prawidłowo wyrazić wolę wyborczą w odniesieniu do poszczególnych 

osób kandydujących? 
 

Przy nazwisku każdego kandydata znajdują się słowa wyrażające wolę wyborcy. 

Należy pozostawić właściwe słowo, a pozostałe skreślić, np.: 

 

Imię i nazwisko TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

… TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

Można dokonać skreślenia jedną tzw. linią poziomą, dwoma liniami przecinającymi się lub w 

inny sposób, ale zawsze tak, aby wolę wyborcy można było jednoznacznie odczytać. 

 

 

UWAGA! Brak możliwości odczytania woli wyborcy choćby przy 

jednym nazwisku powoduje unieważnienie całej karty wyborczej! 

 

 

3. Ile osób kandydujących można poprzeć (pozostawić słowo TAK)? 
 

Liczba ta jest określona w dolnej części karty wyborczej – jak wskazano poniżej: Sposób 

głosowania pkt. 2  

 

 

 



 

Karta do głosowania w wyborach do Senatu w okręgu wyborczym OW-H / OW-S / OW-P 

/ OW-Sz / OW-T w kurii A/kurii B 

 

Dyscyplina: ………………. 

Imię i nazwisko TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

… TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Dyscyplina: ………………. 

Imię i nazwisko TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

… TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

Sposób głosowania: 

 

1. Pozostawić właściwe słowo i skreślić słowa niewyrażające woli wyborcy. 

2. Należy poprzeć kandydatury nie więcej niż X  kandydatów i jednocześnie nie 

więcej niż Y kandydatów reprezentujących jedną dyscyplinę naukową. 

 

Głos jest nieważny, gdy nie są spełnione powyższe warunki lub nie można odczytać 

woli wyborcy. 

 

4. Po otrzymaniu kart wyborczej należy: 

 
 W instrukcji Sposób głosowania pkt. 2 w dolnej części karty wyborczej należy odczytać 

maksymalną liczbę kandydatów, których można poprzeć ogólnie i w danej dyscyplinie.  

 

Przykładowo: będzie można poprzeć co najwyżej 5 kandydatów oraz co najwyżej 

2 w jednej dyscyplinie. Zapis na karcie będzie wyglądał następująco: 

 

Sposób głosowania: 

1. Pozostawić właściwe słowo i skreślić słowa niewyrażające woli wyborcy dla 

każdego kandydata. 

2. Należy poprzeć kandydatury nie więcej niż 5 kandydatów i jednocześnie nie 

więcej niż 2 kandydatów reprezentujących jedną dyscyplinę naukową. 

 

 

Wybieram zatem do 5 osób, które popieram, ale z jednej dyscypliny naukowej nie może 

być ich więcej niż 2 osoby - przy imionach i nazwiskach tych osób pozostawiam sławo 

TAK skreślając równocześnie słowa NIE oraz WSTRZYMUJĘ SIĘ. 

 

 Przy pozostałych osobach skreślam słowa TAK, oraz WSTRZYMUJĘ SIĘ. Można 

oczywiście wybrać jeszcze wariant pozostawienia słowa WSTRZYMUJĘ SIĘ 

i skreślenia TAK oraz NIE. Jest to jednak równoznaczne, gdyż osoba uzyskuje mandat w 

przypadku uzyskania więcej niż połowy głosów (ważnych) na TAK, czyli liczone są 

tylko głosy na TAK – za poparciem kandydata oraz głosy na NIE oraz 

WSTRZYMUJACE SIĘ – przeciw poparciu kandydata. 



 

5. Co należy zrobić, jeśli powyższe wyjaśnienia nie są wystarczające 

odnośnie sposobu głosowania? 
 Próbnie wypełnić kartę wyborczą – karta testowa poniżej.  

 Skontaktować się z komisją wyborczą wydziałową lub uczelnianą jeszcze przed 

zebraniem wyborczym, jeśli nadal mamy wątpliwości po wypełnieniu karty testowej. 

 

 

Karta wyborcza TESTOWA (liczba zamieszczonych pól dla kandydatów jest 

przypadkowa i jednakowa dla wszystkich dyscyplin) na przykładzie Okręgu wyborczego 

dziedziny nauk  humanistycznych. 

 

TESTOWA 

Karta do głosowania w wyborach do senatu w okręgu wyborczym OW-H  

 w kurii A 

 

Dyscyplina: filozofia 

Jan Filozof1 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Filozof2 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Filozof3 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Filozof4 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Filozof5 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Dyscyplina: historia 

Imię i nazwisko TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Maria Historyk1 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Maria Historyk2 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Maria Historyk3 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Maria Historyk4 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Dyscyplina: językoznawstwo 

Imię i nazwisko TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Sergiusz Językoznawca1 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Sergiusz Językoznawca2 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Sergiusz Językoznawca3 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Sergiusz Językoznawca4 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Sergiusz Językoznawca5 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Dyscyplina: literaturoznawstwo 

Mieszko Literatura1 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 



Mieszko Literatura2 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Mieszko Literatura3 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Mieszko Literatura4 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Mieszko Literatura5 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Mieszko Literatura6 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Dyscyplina: nauka o sztuce 

Jan Matejko1 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Matejko2 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Matejko3 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Matejko4 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Matejko5 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Matejko6 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Jan Matejko7 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

Sposób głosowania: 

1. Pozostawić właściwe słowo i skreślić słowa niewyrażające woli wyborcy. 

2. Należy poprzeć kandydatury nie więcej niż 7 kandydatów i jednocześnie nie 

więcej niż 2 kandydatów reprezentujących jedną dyscyplinę naukową. 

 

Głos jest nieważny, gdy nie są spełnione powyższe warunki lub nie można odczytać 

woli wyborcy. 
 

 


