
Regulamin Wyborczy 

ustalający szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w Uczelni, 

uchwalony w dniu 7 stycznia 2008 r.  

przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Akademii Muzycznej w Poznaniu 

(§ 40, ust. 1 Statutu Akademii) 

ze zmianami niniejszego regulaminu uchwalonymi w dn. 4.01.2012, 

1.02.2012 i 17.02.2016 

 

 Niniejszy Regulamin reguluje zagadnienia nie objęte Ustawą z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, uchwaloną 24 maja 2006 r.          

z późniejszymi zmianami, oraz Statutem Akademii (tekst jednolity z dnia 

17.12.2015 r.) 

 

Szczegółowe zadania Komisji Wyborczych Akademii 

 

UCZELNIANA  KOMISJA  WYBORCZA  powołana jest 

 

- do opracowania projektu szczegółowego uczelnianego kalendarza wyborów, 

- do ustalania liczby elektorów wybieranych z poszczególnych grup 

  społeczności akademickiej do Uczelnianego Kolegium Elektorów zgodnie z 

  zasadami określonymi w § 34, ust. 3 Statutu Akademii 

- do wyboru przedstawicieli pracowników Akademii, nie będących 

  nauczycielami akademickimi do Senatu i do Uczelnianego Kolegium 

  Elektorów, 

- do organizacji otwartych zebrań pracowników i studentów Akademii, na 

  których prezentowani będą kandydaci na stanowisko rektora, 

- do przeprowadzenia wyborów rektora i prorektorów, 

- do zwoływania i przeprowadzania zebrań przedstawicieli studentów                     

i doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów w celu zaopiniowania przez 

nich kandydatów 

  na stanowisko prorektora ds. studenckich 

- do rozpatrywania odwołań w terminie 7 dni od rozstrzygnięć WKW 

 

WYDZIAŁOWE  KOMISJE  WYBORCZE  powołane są: 

 

- do ustalenia szczegółowego wydziałowego kalendarza wyborów, 

- do ustalenia liczby elektorów wybieranych z poszczególnych grup 

  społeczności akademickiej do Wydziałowego Kolegium Elektorów, 

- do wyboru przedstawicieli Wydziałów do Uczelnianego Kolegium Elektorów 

  w ilości ustalonej przez UKW spośród: 

 a) profesorów i doktorów habilitowanych 

 b) pozostałych nauczycieli akademickich 

 c) studentów i doktorantów 



 

 

- do wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów (Statut 

  § 37 ust. 2-5) spośród: 

a) nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami 

habilitowanymi 

b) studentów i doktorantów, 

- do wyboru dziekana i prodziekanów, 

- do zwoływania i przeprowadzania zebrań przedstawicieli studentów i 

doktorantów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów w celu zaopiniowania 

przez nich kandydatów na stanowiska prodziekanów ds. studenckich, 

- do wyboru przedstawicieli Wydziałów do Senatu (Statut § 41) spośród: 

 a) profesorów i doktorów habilitowanych 

 b) pozostałych nauczycieli akademickich 

 c) studentów i doktorantów, 

- do ustalenia liczby mandatów grup społeczności akademickiej w Radach 

  Wydziałów (Statut § 21 ust. 1) 

- do wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów (Statut § 21 ust. 1, § 41)  

  spośród: 

a) nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami 

habilitowanymi 

b) studentów i doktorantów 

 

 

 

 

 

Przepisy organizacyjne dotyczące pracy Komisji Wyborczych 

 

- decyzje Komisji Wyborczych zapadają w formie Uchwały przyjętej w 

  głosowaniu bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 

  połowy składu Komisji, 

- zebraniami wyborczymi kierują przewodniczący odpowiednich Komisji 

  Wyborczych, ich zastępcy lub upoważnieni przez nich członkowie Komisji, 

- obsługę sekretarską Komisji Wyborczych zapewnia administracja Akademii, 

- przewodniczący Komisji Wyborczych składają sprawozdanie z prac Komisji, 

  którym przewodniczyli, w terminie jednego miesiąca od zakończenia 

  wszystkich czynności wyborczych (WKW – do UKW, UKW – do Senatu) 

- Komisje Wyborcze działają do czasu powołania nowych Komisji Wyborczych. 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN  WYBORÓW 

 

 

Wybory do organów jednoosobowych 

    

Wybory Rektora i Dziekanów 

 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Rektora i Dziekanów 

(spośród osób spełniających wymagania art. 72 ust. 2, art. 76 ust. 2 i 

art. 79 ust. 1 POSW) posiadają wyborcy wymienieni w art. 71 ust. 1 

pkt 2 i 4 Ustawy POSW. 

2. Zgłaszanie kandydatów do organów jednoosobowych Akademii trwa 

trzy dni i odbywa się poprzez złożenie na ręce Komisji Wyborczej (w 

godzinach wyznaczonych) karty z imieniem i nazwiskiem kandydata. 

Do takiego zgłoszenia musi być dołączone pisemne oświadczenie 

zgłaszanej osoby o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemne 

oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego na ręce Rektora, 

jeśli takowe jest wymagane. 

3. Lista kandydatów do organów jednoosobowych podawana jest do 

publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed planowanym 

terminem zebrania wyborczego, z tym że lista kandydatów na 

stanowisko Rektora jest podawana do publicznej wiadomości co 

najmniej na 7 dni przed planowanym zebraniem wyborczym. 

4. Rektora i Prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 

5. Kandydatów na Prorektorów przedstawia Rektor-Elekt. 

6. Kandydatura Prorektora ds. studenckich wymaga uzyskania zgody 

większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Uczelnianym 

Kolegium Elektorów 

7. Wybory Dziekanów i Prodziekanów odbywają się na zebraniach 

Wydziałowych Kolegiów Elektorów. 

8. Kandydatów na Prodziekanów przedstawiają Dziekani-Elekci. 

9. Kandydatury Prodziekanów ds. studenckich wymagają uzyskania 

zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów w 

Wydziałowych Kolegiach Elektorów 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wybory do organów kolegialnych 

 

Wybory do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów 

Wybory do Senatu i Rad Wydziałów 

 

1. Wybory przedstawicieli społeczności akademickiej do Uczelnianego i  

Wydziałowego Kolegium Elektorów, do Senatu i Rad Wydziałów 

odbywają się na zebraniach ogólnych nauczycieli akademickich, na 

zebraniach studentów i doktorantów, na zebraniach pracowników 

Akademii nie będących nauczycielami akademickimi. 

2.  Wyborcom, wymienionym w art. 71 ust. 1 pkt 2 i 4  Ustawy POSW 

przysługuje prawo do zgłaszania kandydatów. 

 3.  Wpisanie na kartę do głosowania kandydatów do organów wyborczych 

      i kolegialnych następuje na odpowiednim zebraniu wyborczym w 

wyniku zgłoszenia przez wyborcę z osób obecnych na zebraniu i po     

wyrażeniu zgody przez zgłaszanego kandydata. 

4. Jeżeli zgłoszony kandydat jest nieobecny na zebraniu wyborczym, 

zgłaszający musi przedstawić Komisji Wyborczej pisemną zgodę 

kandydata na kandydowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE ZEBRAŃ WYBORCZYCH 

 

Szczegółowe zasady wyborów 

 
1. Wszystkie głosowania są tajne. 

2. Dla ważności wyborów konieczny jest udział w głosowaniu więcej niż połowy liczby 

osób uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku braku wymienionej w pkt. 2 ilości osób uprawnionych do głosowania, 

wyboru dokonuje obecna na zebraniu grupa osób uprawnionych do głosowania po 

upływie pół godziny. Wybory takie uznaje się za przeprowadzone w drugim terminie. 

4. Wybór jest ważny, gdy kandydat uzyskał 50% + 1 głos spośród ważnie oddanych 

głosów. 

5. W sytuacji, gdy 50% jest liczbą ułamkową, to za 50% głosów przyjmuje się następną 

pełną liczbę. 

6. Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce: tak, nie – 

przy nazwisku kandydata. 

7. Głos jest nieważny, jeśli: 

- został oddany na innej kartce, 

- kartka została przedarta, 

- dopisano inne nazwisko niż figurujące na liście wyborczej, 

- wprowadzono inne zapiski niż było to konieczne, 

- postawiono więcej znaków X na tak niż określała to przewidziana liczba mandatów, 

 - przy nazwisku któregokolwiek z kandydatów zabraknie znaku X w rubryce 

   „tak” lub „nie”. 

8. Dotyczy wyborów do organów kolegialnych - w przypadku głosowania, które nie dało 

wyniku 50% + 1 głos, do kolejnego głosowania dopuszcza się wszystkich kandydatów 

oprócz tego, który uzyskał najmniejszą ilość głosów. 

9. Powyższe stosuje się do momentu uzyskania wyniku 50% + 1 ważnych głosów przez 

odpowiednią liczbę kandydatów.  

10. Dotyczy wyborów na stanowisko Rektora i Dziekanów  

- w przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów 50% + 1 głosów ważnych, 

do następnej tury wyborów przechodzą kandydaci, którzy uzyskali dwie najwyższe 

ilości ważnych głosów, 

- przed kolejną turą głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza przerwę, 

konieczną do przygotowania kolejnego głosowania,   

- w przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów równej ilości głosów – remis, 

głosowanie zostanie powtórzone. 

11. Dotyczy wyborów do organów jednoosobowych – w przypadku ponownego remisu 

procedura wyborcza musi zostać powtórzona. 

12. Uczelniana Komisja Wyborcza, Wydziałowe Komisje Wyborcze, po upływie 

wyznaczonego czasu głosowania kończą czynności wyborcze, otwierają urnę i, 

wykonując funkcję Komisji Skrutacyjnej, dokonują obliczenia głosów. 

13. Po zakończeniu liczenia głosów Komisje sporządzają protokół z podpisami 

wszystkich obecnych członków Komisji, a wynik wyborów ogłaszają uczestnikom 

zebrania i do wiadomości publicznej. 

 


