
Oświadczenie Rady Uczelni w związku z wyborami Rektora 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

z dnia 22.05.2020 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Członkowie Społeczności Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu! 

  

 

Kierujemy się obowiązkiem dbania o dobro Uczelni i każdego jej Pracownika  

oraz Studenta. Rada Uczelni działa od roku, włączając się w proces reformowania Akademii, 

zachowując bezstronność, a jednocześnie stawiając wysokie wymagania Władzom Uczelni  

w realizowaniu statutowych zadań w ramach swych statutowych kompetencji, m.in. 

„monitorowania zarządzania uczelnią” (Statut Akademii, art. 19 ust.4). 

 

W związku z trwającym procesem wyborczym, Rada Uczelni i jej członkowie kilkukrotnie 

odpowiadali indywidualnie pracownikom i studentom, że Rada nie posiada szczegółowych 

kompetencji kontrolnych do badania poprawności przebiegu procesu wyborczego. Jednakże 

ogólne uprawnienia monitorujące dają Radzie prawo do zwracania uwagi na nieprawidłowości 

w działaniach organów zarządzających procesami Uczelni lub wskazywania właściwej drogi 

rozwiązywania konfliktów. Rada, której członkowie zostali obdarzeni zaufaniem Pracowników 

i Studentów, postanowiła zająć stanowisko w kilku sprawach: 

 

1.  

Rada wyraża zaniepokojenie późnym terminem podjęcia Uchwały z dnia 19.05.2020 przez 

Uczelnianą Komisję Wyborczą w zakresie określenia warunków przebiegu spotkania 

kandydatów na Rektora z wyborcami, który ma miejsce na kilka dni przed tym spotkaniem. 

Późne podjęcie tej uchwały w tym zakresie w żadnym bowiem razie nie jest zależne od liczby 

zgłoszonych kandydatów. Uchwała precyzuje stanowisko Komisji w zakresie interpretacji 

Regulaminu spotkania wyborczego, dając tym samym podstawy do twierdzenia, że już zdaniem 

Uczelnianej Komisji Wyborczej Regulamin mógł rodzić wątpliwości interpretacyjne, co legło 

zresztą u podstaw wydania rzeczonej Uchwały w tym zakresie przez Komisję. 

 

2. 

Rada Uczelni zwraca uwagę na bezprawność zachowania polegającego na wywieraniu presji 

na wyborcy (Pracowniku / Studencie) w zakresie oddawania głosów na wskazanych 

kandydatów w wyborach elektorów oraz w wyborach rektorskich. Obowiązuje tu pełna 

autonomia osób posiadających czynne prawo wyborcze.  

Na Uczelni działają odpowiednie organy, które mają prawo i obowiązek kontrolować 

prawidłowość przebiegu procesu wyborczego, posiadające uprawnienia dyscyplinujące  

i kontrolne: Komisja Etyki, Komisja Dyscyplinarna i Rzecznik Dyscypliny. 

 



  3. 

 

Członkowie Rady Uczelni otrzymali szereg zapytań o to, czy udzieliła jakiegokolwiek 

formalnego lub nieformalnego poparcia któremuś z kandydatów na Rektora. Rada wydała  

w tym względzie oświadczenie. Informujemy jednak ponownie, że zgodnie z przepisami prawa 

Rada wskazuje kandydatów po zaopiniowaniu ich przez Senat Akademii, co będzie miało 

miejsce w dniu 27. maja br. Jakiekolwiek powoływanie się kandydatów na Rektora na poparcie 

Rady byłoby nieuprawnionym nadużyciem. 

 

Szanowni Państwo! 

Wybory organów uczelni są przejawem samostanowienia wspólnoty akademickiej w ramach 

demokratycznych procedur. Same procedury nie gwarantują jednak, że działania te będą 

etyczne. Zagwarantować to mogą tylko prawi, kierujący się dobrem wspólnym ludzie.  

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Akademii o prawość, kierowanie się dobrem 

wspólnym z zachowaniem zasad etyki, wzajemnego szacunku i życzliwości! 

 

 

Rada Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w składzie: 

Alina Kurczewska 

Julia Żuławińska 

Bartosz Bryła 

Maciej Łakomy 

Przemysław Kieliszewski 

Wojciech Maciejowski 

Łukasz Pohl 

 


