
Regulamin wyborczy

wyborów na kadencję 1 września 2020r – 31 sierpnia 2024

w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668 ze zm.)

 Statut Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

I   Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady przeprowadzania wyborów w Akademii Muzycznej im. Grażyny 

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwanej  w treści Regulaminu Uczelnią:

 do Kolegium Elektorów Uczelni,

 Rektora,

 Senatu.

§ 2

1. Wybory w Uczelni organizuje Komisja Wyborcza.

2. Komisja Wyborcza w składzie 11 osobowym wybierana jest przez Senat Uczelni według 

zasad określonych w Statucie Uczelni.

3. Kadencja Komisji Wyborczej wynosi 4 lata.

4. Członkostwa w Komisji Wyborczej nie można łączyć z pełnieniem funkcji z wyboru         

w Uczelni.

5. Członek Komisji Wyborczej traci swój mandat jeżeli:

 złoży pisemną rezygnację z pełnienia funkcji,

 wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie:

 na funkcję Rektora,

 do organów kolegialnych Uczelni.

Utratę mandatu stwierdza Rektor, który zgłasza wniosek o uzupełnienie składu Komisji     

do Senatu. Do czasu uzupełnienia składu Komisji, Komisja działa w składzie pozostałym. 

Jeżeli mandat traci Przewodniczący Komisji, przewidziane dla Przewodniczącego 

czynności wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 3

1. Komisja Wyborcza organizuje wybory:
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 do Kolegium Elektorów,

 Rektora,

 do Senatu.

2. Komisja Wyborcza ustala Terminarz Czynności Wyborczych, w którym określa terminy:

 zwołania i przeprowadzania zebrań wyborczych,

 zgłaszania kandydatur na Rektora,

 ustalenia i ogłoszenia listy kandydatów na funkcję Rektora,

 przeprowadzenia wyborów Rektora,

 termin zgłaszania kandydatur do Rady Uczelni.

3. Terminarz czynności wyborczych Komisja Wyborcza podaje do wiadomości społeczności 

Uczelni do dnia 31 stycznia 2020r.

4. Komisja Wyborcza może dokonać zmiany ustalonych w Terminarzu Czynności 

Wyborczych terminów zebrań wyborczych, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami 

organizacyjnymi lub wymogiem zapewnienia największej obecności grupy wyborczej na 

zebraniu. Zmiana może być dokonana z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni przed 

planowanym uprzednio terminem.

§ 4

Wyboru elektorów do Kolegium Elektorów dokonuje się na Zebraniach Wyborczych w 

grupach wyborczych:

 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowisku profesora lub profesora

uczelni,

 nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego 

zatrudnionych w Uczelni na stanowiskach innych niż stanowisko profesora lub profesora 

uczelni,

 pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni,

 studentów i doktorantów Uczelni,

 pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 5

Wyborów do Senatu Uczelni dokonuje się na Zebraniach Wyborczych w grupach 

wyborczych:

 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowisku profesora lub profesora

uczelni,
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 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na stanowiskach innych niż 

stanowisko profesora lub profesora uczelni,

 studentów i doktorantów Uczelni,

 pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 6

Wyborów Rektora dokonuje Kolegium Elektorów.

§ 7

Wyboru Rady Uczelni dokonuje Senat według zasad określonych w Statucie.

§ 8

1. Czynne prawo wyborcze oznacza prawo do głosowania.

2. Bierne prawo wyborcze oznacza prawo do kandydowania.

§ 9

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 

Uczelni, pracownikom Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickim oraz studentom 

i doktorantom.

2. Bierne prawo wyborcze do Kolegium Elektorów oraz do Senatu przysługuje osobie, która:

a) jest zatrudniona w Uczelni jako nauczyciel akademicki lub jest pracownikiem 

niebędącym nauczycielem akademickim  lub jest studentem lub doktorantem Uczelni,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

c) korzysta z pełni praw publicznych,

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,

e) nie była karana karą dyscyplinarną,

f) w okresie od dnia 22 lipca 1944r do dnia 31 lipca 1990r nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 października 2006r o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r poz. 2186 z późn. zmianami) nie 

pełniła             w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,

g) nie ukończyła 67 roku życia do dnia 1 września 2020r.

3. Członkostwa w Kolegium Elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu 

uczelni lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w 

administracji publicznej.

4. Bierne prawo wyborcze na funkcję Rektora przysługuje osobie, która:

a) spełnia wymogi określone w ust. 2 lit. b-g,
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b) posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego,

c) jest zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy przez łączny okres co 

najmniej 5 lat.

§ 10

1. Kandydatów/kandydata na funkcję Rektora wskazuje Rada Uczelni po zaopiniowaniu 

przez Senat, uprawnienie do wskazania kandydata/kandydatów ma także grupa co 

najmniej 20 elektorów (członków Kolegium Elektorów Uczelni),

2. Zgłoszenie kandydatur/kandydatury powinno nastąpić na piśmie do Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą Uczelni   

w Terminarzu Czynności Wyborczych.

3. Osoby kandydujące na funkcję Rektora zobowiązane są do złożenia w chwili wyrażenia 

zgody na kandydowanie:

a) pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na objęcie funkcji w razie wyboru,

b) osoby urodzone przed dniem 1.08.1972r:

oświadczenia lustracyjnego określonego w Ustawie z dnia 18 października 2006r o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r poz. 2186 z późn. zm.) lub 

oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji w razie wyboru składane jest              

do Przewodniczącego Komisji Wyborczej, oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie       

o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego – do urzędującego Rektora Uczelni.

§ 11

1. Kandydatury na elektorów oraz do Senatu Uczelni mogą zgłaszać wszystkie osoby mające

czynne prawo wyborcze w danej grupie wyborczej w trakcie Zebrania Wyborczego za 

zgodą kandydata. Kandydat wyraża zgodę poprzez złożenie ustnego oświadczenia na 

Zebraniu Wyborczym. Kandydat nieuczestniczący w Zebraniu Wyborczym może 

pozostawić pisemną zgodę na objęcie funkcji w razie wyboru.

2. Kandydaci, którzy zostaną wybrani – urodzeni przed dniem 1.08.1972r – składają 

urzędującemu Rektorowi Uczelni w terminie 7 dni od daty wyboru oświadczenie 

lustracyjne określone w Ustawie z dn. 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych 

dokumentów (Dz. U.              z 2017r poz. 2186 z poźn. zm.) lub oświadczenie o 

uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Niezłożenie oświadczenia powoduje wygaśniecie mandatu.
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§ 12

1. Zebrania Wyborcze dokonujące wyboru Kolegium Elektorów oraz wyboru Senatu Uczelni

zwołuje Komisja Wyborcza w terminach określonych w Terminarzu Czynności 

Wyborczych.

2. W Zebraniach Wyborczych powinni uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności 

uczelnianej z określonych grup wyborczych, posiadający czynne prawo wyborcze.

II   Wybory elektorów

§ 13

1. Kolegium Elektorów składa się z 80 elektorów i stanowi reprezentację wszystkich grup 

wyborczych pracowników Uczelni oraz studentów i doktorantów.

2. Liczba członków Kolegium Elektorów może ulec zmniejszeniu w razie nieobsadzenia 

wszystkich mandatów.

3. Uzupełnienie składu Kolegium Elektorów w czasie trwania kadencji dokonywane jest       

w drodze wyborów uzupełniających według zasad określonych w Statucie i niniejszym 

Regulaminie Wyborczym.

§ 14

W skład Kolegium Elektorów wchodzą:

 40 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub 

profesora uczelni,

 8 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora 

habilitowanego zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni,

 8 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,

 16 przedstawicieli studentów i doktorantów, w tym 15 przedstawicieli studentów i 1 

przedstawiciel doktorantów,

 8 przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 15

1. Zebranie Wyborcze jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał w sprawie 

wyborów, jeżeli bierze w nim udział więcej niż połowa osób mających czynne prawo 

wyborcze w danej grupie wyborczej.

2. Jeżeli Zebranie Wyborcze nie jest prawomocne ze względu na mniejszą niż określona w 

ust. 1 ilość osób obecnych, następne Zebranie Wyborcze w danej grupie wyborczej 

odbywa się w tym samym dniu o godzinie ustalonej przez Komisję Wyborczą. Zebranie to
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wyborów, jeżeli bierze w nim udział więcej niż połowa osób mających czynne prawo 

wyborcze w danej grupie wyborczej.

2. Jeżeli Zebranie Wyborcze nie jest prawomocne ze względu na mniejszą niż określona w 

ust. 1 ilość osób obecnych, następne Zebranie Wyborcze w danej grupie wyborczej 

odbywa się w tym samym dniu o godzinie ustalonej przez Komisję Wyborczą. Zebranie to
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jest prawomocne bez względu na ilość osób obecnych. Komisja Wyborcza może ustalić 

inny termin następnego Zebrania Wyborczego dla tej grupy wyborczej.

3. W razie nieobecności przedstawicieli określonej grupy wyborczej na następnym Zebraniu 

Wyborczym określonym w ust. 2, grupa ta traci prawo do przysługujących tej grupie 

mandatów w Kolegium Elektorów.

4. Jeżeli w następnym zebraniu wyborczym określonym w ust. 2 jest obecna liczba 

wyborców, która nie pozwala na obsadzenie wszystkich mandatów, grupa ta traci prawo    

do przysługujących tej grupie nieobsadzonych mandatów w Kolegium Elektorów.

§ 16

Zebrania Wyborcze przebiegają według następującego porządku:

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Komisji Wyborczej, który zarządza wybór 

Przewodniczącego Zebrania spośród wyborców obecnych na Zebraniu Wyborczym oraz 

wyznacza Protokolanta.

Wybór Przewodniczącego zebrania następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów.

Protokolantem może być osoba nie wchodząca w skład grupy wyborczej Zebrania 

Wyborczego.

2. Przewodniczący Zebrania obejmuje przewodniczenie i zarządza wybór Komisji 

Mandatowej w składzie 3 osobowym spośród kandydatów zgłoszonych przez wyborców 

obecnych                na Zebraniu Wyborczym.

Wybór Komisji Mandatowej następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów.

Członkiem Komisji mandatowej nie może być Przewodniczący Zebrania Wyborczego.

3. Komisja Mandatowa podejmuje prace natychmiast po wyborze i dokonuje następujących 

czynności:

a) sprawdza listy obecności na Zebraniu,

b) ustala ilość osób stanowiącą wymaganą większość w stosunku do liczby osób 

uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu,

c) stwierdza prawomocność Zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał w 

sprawie wyborów, jeżeli bierze w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do 

wykonywania czynności wyborczych w danej grupie wyborczej lub stwierdza 

nieprawomocność w razie braku wymaganej liczby osób,

d) jeżeli wobec nieprawomocności Zebrania Wyborczego w danej grupie zostało zwołane

następne Zebranie Wyborcze, stwierdza prawomocność tego zebrania bez względu      
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na liczbę osób obecnych, zaznaczając w protokole z czynności Komisji Mandatowej,   

że zebranie odbywa się w drugim terminie,

e) Komisja Mandatowa sporządza ze swoich czynności protokół, który wraz z podpisaną 

przez członków Komisji listą obecności uczestników Zebrania Wyborczego 

przedkłada Przewodniczącemu Zebrania Wyborczego.

4. Po stwierdzeniu prawomocności Zebrania Wyborczego Przewodniczący Zebrania 

przystępuje do ustalenia listy kandydatów na elektorów z uwzględnieniem uprawnień        

do kandydowania określonych w § 11 ust. 2 Regulaminu. Kandydować może osoba 

wchodząca w skład grupy wyborczej Zebrania Wyborczego.

5. Zgłaszanie kandydatów na elektorów następuje na Zebraniach Wyborczych, za zgodą 

kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji w razie wyboru. Zgoda wyrażona ustnie 

podlega zaprotokołowaniu w Protokole Zebrania Wyborczego. Kandydat nie 

uczestniczący                        w Zebraniu Wyborczym może pozostawić pisemną zgodę na 

kandydowanie i objęcie funkcji             w razie wyboru. Pisemną zgodę na kandydowanie 

i objęcie funkcji w razie wyboru składa osoba zgłaszająca kandydaturę na ręce 

Przewodniczącego Zebrania. Zgoda ta stanowi załącznik do Protokołu z Zebrania 

Wyborczego.

6. O zamknięciu listy kandydatów stanowi Zebranie Wyborcze w drodze uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów w glosowaniu jawnym.

7. Przewodniczący ogłasza listę kandydatów. Wybory przeprowadza się jeżeli zgłoszono 

przynajmniej jednego kandydata.

8. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej   

w składzie 3 do 5 osób, w skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby spoza grupy 

wyborczej.

Liczba osób wchodzących w skład Komisji Skrutacyjnej podlega przegłosowaniu w 

formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być Przewodniczący Zebrania oraz osoba 

będąca kandydatem na elektora.

Jeżeli ze względu na liczbę osób obecnych na Zebraniu Wyborczym określonej grupy 

wyborczej wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej spowoduje brak możliwości 

obsadzenia wszystkich przysługujących tej grupie mandatów elektorów, do Komisji 

Skrutacyjnej mogą być wybrane osoby nie wchodzące w skład określonej grupy 

wyborczej.
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Wybór Komisji Skrutacyjnej następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym.

9. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie 

wyborów elektorów, podając zebranym liczbę mandatów elektorów objętych wyborem 

tego Zebrania Wyborczego.

10. Komisja Skrutacyjna przeprowadza czynności wyborcze z zachowaniem następujących 

zasad:

a) głosowanie odbywa się na kartach do głosowania podpisanych przez Komisję 

Skrutacyjną, podpisanie karty do głosowania przez Komisje Skrutacyjną następuje w 

ten sposób, że członkowie Komisji Skrutacyjnej składają swoje podpisy na karcie        

do głosowania, która stanowi oryginał wzoru karty do głosowania, a następnie 

sporządza się kserokopie tego wzoru w liczbie koniecznej do przeprowadzenia 

głosowania (równej ilości osób obecnych na Zebraniu Wyborczym uprawnionych do 

głosowania),

wzór karty do glosowania z oryginałami podpisów członków Komisji Skrutacyjnej 

stanowi załącznik do Protokołu z Zebrania Wyborczego,

b) glosowanie jest tajne, a głosy oddaje się według listy obecności,

c) na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona 

zgłoszonych kandydatów na elektorów,

d) głosowanie następuje przez zakreślenie na karcie do głosowania alternatywnie głosu    

na „tak” lub głosu na „nie”,

oddanie głosu polega na umieszczeniu znaku X w odpowiedniej kratce na karcie          

do głosowania przy nazwisku kandydata,

e) oddanie głosu na tak nie może zostać dokonane na większą liczbę kandydatów niż 

liczba mandatów przysługujących w danej grupie wyborczej.

11. Glos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest nieważna. Karta do głosowania jest 

nieważna jeżeli:

a) głos został oddany na karcie innej niż karta do głosowania podpisana przez Komisję 

Skrutacyjną,

b) karta została przedarta, przekreślona, zawiera dopiski lub jest z innych przyczyn 

nieczytelna,

c) na karcie do głosowania dopisano nazwiska osób spoza przyjętej listy kandydatów,
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d) na karcie do głosowania przy jednym lub więcej niż jednym nazwisku kandydata 

zakreślono więcej niż jedną lub nie dokonano żadnego zakreślenia możliwości 

głosowania,

e) na karcie do głosowania zakreślono głos na „tak” przy nazwisku większej liczby 

kandydatów niż ilość mandatów przysługujących grupie wyborczej.

12. Elektorami zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów  

na „tak” w liczbie przysługujących grupie wyborczej mandatów, jeżeli jednocześnie 

uzyskali powyżej 50% ważnie oddanych głosów na „tak”.

13. Jeżeli w wyniku glosowania nie zostały obsadzone wszystkie mandaty ponieważ:

 dwóch lub większa ilość kandydatów, którzy uzyskali powyżej 50% ważnie oddanych 

głosów na „tak” znajdujących się na liście sporządzonej w kolejności liczby 

uzyskanych głosów na „tak” od największej do najmniejszej, uzyskało taką samą ilość

głosów,                         a uznanie, że wszyscy kandydaci zostali wybrani prowadzi do 

przekroczenia liczby przysługujących grupie wyborczej mandatów, lub

 dwóch lub większa ilość kandydatów nie uzyskało w głosowaniu powyżej 50% 

głosów           na „tak”,

przeprowadza się głosowanie dodatkowe według następujących zasad:

a) głosowanie przeprowadza się na wszystkich kandydatów, którzy uzyskali taka samą 

ilość głosów większą niż 50% głosów na „tak”, eliminując każdorazowo tego 

kandydata, który uzyskał najmniejszą ilość głosów aż do uzyskania wyniku 

głosowania dającego podstawę do obsadzenia wszystkich mandatów,

b) w głosowaniu na kandydatów, którzy nie uzyskali w pierwszym glosowaniu powyżej 

50% głosów na „tak”, głosowanie przeprowadza się na kandydatów w liczbie równej 

ilości nieobsadzonych mandatów, którzy uzyskali w pierwszym głosowaniu 

największa liczbę głosów na „tak”,

c) głosowanie dodatkowe przy dwu lub więcej kandydatach na jeden mandat elektorski 

może być powtórzone trzykrotnie,

d) w głosowaniu dodatkowym wybrany jest kandydat, który otrzymał największą liczbę 

głosów na „tak”, przy zachowaniu wymogu większości głosów określonych w pkcie 

12,

e) w glosowaniu dodatkowym stosuje się zasady określone w pkcie 10-12.

14. Komisja Skrutacyjna podlicza glosy sporządzając z każdego zarządzonego glosowania 

Protokół i przedkłada ten Protokół Przewodniczącemu Zebrania.

15. Przewodniczący Zebrania ogłasza wyniki głosowania i listę osób wybranych.
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16. Po zakończeniu przewidzianego porządku Zebrania Wyborczego Przewodniczący zamyka

Zebranie.

17. Przebieg wszystkich Zebrań Wyborczych jest protokołowany.

18. Protokół podpisany przez Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta wraz z listą 

obecności  i Protokołami Komisji mandatowej i skrutacyjnej oraz kartami do głosowania, 

na których zostały oddane głosy, Przewodniczący Zebrania niezwłocznie przekazuje 

Komisji Wyborczej.

19. Przewodniczący zebrania rozstrzyga wszystkie kwestie porządkowe powstałe na Zebraniu

Wyborczym.

20. Przedstawiciel Komisji Wyborczej Uczelni obecny na Zebraniu Wyborczym rozstrzyga 

wątpliwości wynikłe z unormowań Regulaminu Wyborczego powstałe w toku Zebrania 

Wyborczego i dotyczące jego porządku.

21. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów przysługujących grupie wyborczej 

nawet po przeprowadzeniu głosowania dodatkowego lub z innych przyczyn, Komisja 

Wyborcza Uczelni postanawia o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.

22. Wybory uzupełniające mogą być przeprowadzone podczas ponownie zwołanego Zebrania 

Wyborczego lub na tym samym Zebraniu poprzez przyjęcie uzupełniającej listy 

kandydatów i głosowanie.

Do wyborów uzupełniających stosuje się zasady głosowania określone w pkcie 10-12.

23. W przypadku glosowania na uzupełniającą listę kandydatów porządek Zebrania 

Wyborczego ulega koniecznej zmianie.

24. Jeżeli wybory uzupełniające nie doprowadza do obsadzenia wszystkich mandatów 

elektorów, dana grupa wyborcza będzie reprezentowana przez mniejszą ilość elektorów.

III   Wybory Rektora

§ 17

Prawo do zgłaszania kandydatów na Rektora mają:

 Rada Uczelni po zaopiniowaniu kandydatur przez Senat,

 grupa co najmniej 20 elektorów.

§ 18

1. Kandydatury na Rektora zgłaszane są na piśmie do Przewodniczącego Komisji Wyborczej

w terminie ustalonym Terminarzem Czynności Wyborczych.

2. Zgłaszający kandydaturę załączają do zgłoszenia pisemną zgodę kandydata na 

kandydowanie i objęcie funkcji w razie wyboru.
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3. Jednocześnie ze zgłoszeniem kandydatury kandydaci składają do urzędującego Rektora 

oświadczenie lustracyjne określone w § 12 ust. 3 lit. b Regulaminu.

§ 19

1. Komisja Wyborcza przyjmując zgłaszane kandydatury bada, czy kandydaci spełniają 

warunki pełnienia funkcji Rektora określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 20 lipca 

2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 18 ust. 1 Statutu Uczelni.

2. Po stwierdzeniu, że kandydat spełnia wymogi określone przepisami określonymi w ust. 1 

Komisja Wyborcza podaje do wiadomości społeczności Uczelni listę kandydatów w takim

terminie, aby każdy kandydat miał możliwość przedstawienia społeczności Uczelni 

swojego programu działania.

Komisja Wyborcza udziela kandydatowi pomocy w zorganizowaniu w Uczelni spotkania  

w tym celu.

§ 20

1. Zebranie Kolegium Elektorów zwołuje Komisja Wyborcza w terminie ustalonym               

w Terminarzu Czynności Wyborczych.

2. Zebranie Kolegium Elektorów jest prawomocne, gdy bierze w nim udział więcej niż 

połowa pełnego składu Kolegium Elektorów.

§ 21

W razie złożenia mandatu elektora lub braku możliwości sprawowania mandatu z powodów 

losowych, skład Kolegium Elektorów nie podlega uzupełnieniu, a podstawą do ustalenia 

prawomocności zebrania Kolegium Elektorów jest liczba elektorów działających.

§ 22

Zebranie Kolegium Elektorów jest protokołowane.

§ 23

Zebranie Kolegium Elektorów odbywa się według następującego porządku:

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Komisji Wyborczej, który zarządza wybór 

Przewodniczącego zebrania Kolegium Elektorów. Wybór Przewodniczącego zebrania 

Kolegium Elektorów następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący zebrania obejmuje przewodniczenie i wyznacza Protokolanta zebrania.

Protokolantem może być osoba nie wchodząca w skład Kolegium Elektorów.

3. Przewodniczący zebrania zarządza wybór:

 Komisji Mandatowej w składzie 3 osób,

 Komisji Skrutacyjnej w składzie 5 osób.

Kandydatury do Komisji zgłaszane są przez elektorów obecnych na zebraniu.
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W skład Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący 

zebrania oraz kandydaci na funkcję Rektora.

4. Komisja Mandatowa podejmuje prace natychmiast po wyborze i dokonuje następujących 

czynności:

a) sprawdza listę obecności elektorów biorących udział w zebraniu,

b) stwierdza prawomocność zebrania Kolegium Elektorów i jego zdolność                        

do przeprowadzenia wyborów, jeżeli w zebraniu bierze udział więcej niż połowa z 

ogólnej liczby elektorów,

c) ustala liczbę elektrów stanowiącą wymaganą większość w stosunku do liczby 

elektorów uczestniczących w zebraniu Kolegium Elektorów,

d) Komisja Mandatowa sporządza ze swoich czynności Protokół, który wraz z podpisaną

przez członków Komisji listą obecności elektorów przedkłada Przewodniczącemu 

zebrania Kolegium Elektorów.

Protokół Komisji Mandatowej wraz z listą obecności stanowi załącznik do protokołu 

zebrania Kolegium Elektorów.

5. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania Kolegium Elektorów, Przewodniczący zebrania 

przedstawia kandydatury na funkcję Rektora i zarządza przeprowadzenie wyborów.

6. Jeżeli zebranie Kolegium Elektorów nie jest prawomocne, Przewodniczący zebrania 

Kolegium Elektorów zamyka zebranie i Protokół z tego zebrania wraz z Protokołem 

Komisji Mandatowej i listą obecności przedkłada Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.

W takim przypadku Komisja Wyborcza może zwołać ponownie zebranie Kolegium 

Elektorów, które przebiega według zasad określonych dla zebrania Kolegium Elektorów   

w pierwszym terminie. Jeżeli ponowne zebranie Kolegium Elektorów jest także 

nieprawomocne, Komisja Wyborcza przedstawia sprawę Senatowi, który podejmuje 

decyzję w sprawie postępowania dotyczącego wyboru Rektora.

§ 24

Komisja Skrutacyjna przeprowadza czynności wyborcze według zasad określonych 

w Regulaminie Wyborczym dla Wyboru Elektorów w § 18 pkt 10 – z uwzględnieniem 

postanowień § 27 i § 28 Regulaminu Wyborczego.

§ 25

Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest nieważna. Karta do głosowania jest 

nieważna jeżeli:

a) glos został oddany na karcie innej, niż karta do głosowania podpisana przez Komisję 

Skrutacyjną,
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b) karta została przedarta, przekreślona, zawiera dopiski lub jest z innych przyczyn 

nieczytelna,

c) na karcie do głosowania dopisano nazwisko/nazwiska osób spoza przyjętej listy 

kandydatów,

d) na karcie do głosowania zakreślono glos na „tak” przy więcej niż jednym kandydacie.

§ 26

1. Wybrany na funkcję rektora jest kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie 

oddanych głosów na „tak”, jeżeli jednocześnie uzyskał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów             na „tak”.

2. Jeżeli kandyduje więcej niż jeden kandydat, a żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 

połowy ważnie oddanych głosów na „tak”, przeprowadza się drugą turę głosowania,          

do której przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą kolejno ilość głosów

na „tak” lub dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali najwyższą równą ilość głosów

na „tak”.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugiej turze głosowania, dopuszcza się możliwość 

jednokrotnego powtórzenia głosowania z zastrzeżeniem pkt 5.

Decyzję powtórzenia głosowania podejmuje zebranie Kolegium Elektorów zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia w powtórnym głosowaniu w ramach drugiej tury 

głosowania, Komisja Wyborcza zwołuje ponownie zebranie Kolegium Elektorów z 

udziałem nowych kandydatów.

Zgłoszenie kandydatur następuje w trybie określonym w Regulaminie Wyborczym w § 

20.

Osoby kandydujące w pierwszych wyborach nie mogą kandydować ponownie.

5. W razie kandydowania w pierwszych wyborach tylko jednego kandydata, jeżeli nie 

uzyska on więcej niż połowy ważnie oddanych głosów na „tak” w pierwszej turze 

głosowania, nie stosuje się głosowania w drugiej turze, a w razie kandydowania jednego 

lub co najwyżej dwóch kandydatów nie stosuje się powtórzenia glosowania określonego 

w pkcie 3.

W takim przypadku Komisja Wyborcza zwołuje ponownie zebranie Kolegium Elektorów  

z udziałem nowych kandydatów.

Zgłoszenie kandydatur następuje w trybie określonym w Regulaminie Wyborczym.

Osoby kandydujące w pierwszych wyborach nie mogą kandydować ponownie.
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Ponowne zebranie Kolegium Elektorów prowadzone jest zgodnie z Regulaminem 

Wyborczym według zasad przewidzianych dla pierwszego zebrania Kolegium Elektorów.

6. Jeżeli ponowne wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia, Komisja Wyborcza przedkłada 

sprawę Senatowi Uczelni, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego postepowania w 

sprawie wyboru rektora.

§ 27

Po dokonaniu wyboru rektora, Komisja Wyborcza wydaje akt stwierdzający wybór.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji wyborczej niezwłocznie zawiadamia o wyborze rektora 

właściwego ministra.

IV Wybory Senatu

§ 28

1. Zebrania wyborcze w grupach wyborczych określonych w § 6 Regulaminu Wyborczego 

zwołuje Komisja Wyborcza w terminach zgodnych z Terminarzem Czynności 

Wyborczych.

2. Tryb wyborów do Senatu przedstawicieli studentów i doktorantów oraz czas trwania ich 

członkostwa w Senacie określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz 

regulamin samorządu doktorantów z tym, że wybory przedstawicieli studentów i 

doktorantów do Senatu następują nie później niż do 31 października roku, w którym 

wygasł mandat poprzednio wybranych studentów i doktorantów.

§ 29

1. Komisja Wyborcza ustala podział mandatów przedstawicielskich w obrębie 

poszczególnych grup społeczności akademickiej w oparciu o unormowanie Statutu 

Uczelni.

2. Komisja Wyborcza ustala liczbę mandatów przysługujących poszczególnym grupom 

wyborczym w oparciu o stan zatrudnienia na dzień wyborów i podaje tę liczbę na 

Zebraniu Wyborczym określonej grupy wyborczej.

§ 30

Do przebiegu Zebrań Wyborczych w grupach wyborczych oraz do głosowania na 

przedstawicieli do Senatu grupy wyborczej stosuje się odpowiednio unormowania 

przewidziane dla Zebrań Wyborczych w celu wyboru elektorów określone w § 17, § 18 

Regulaminu Wyborczego.

§ 31
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1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawicielskiego grupy wyborczej w Senacie na 

później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji Senatu, rektor zgłasza 

Przewodniczącemu Komisji Wyborczej konieczność przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających.

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się według zasad określonych w Regulaminie 

Wyborczym dla wyborów do Senatu.

V   Wybory do Rady Uczelni

§ 32

Komisja Wyborcza w Terminarzu Czynności Wyborczych ustala termin na zgłaszanie 

kandydatur do Rady Uczelni.

VI Postanowienia końcowe

§ 33

W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Wyborczej ze względu na przyczyny 

określone w § 2 pkt 4 Regulaminu Wyborczego, skład Komisji jest uzupełniany w trybie 

określonym 

w Statucie Uczelni.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Wyborczym stosuje się postanowienia Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uczelni.

§ 35

Interpretacji i wyjaśnień postanowień Regulaminu Wyborczego dokonuje Komisja Wyborcza.

§ 36

Miejscem ogłoszeń zamieszczanych przez Komisję Wyborczą jest strona internetowa Uczelni 

oraz tablice ogłoszeniowe umieszczone ul. Gdańska Nr 32 (obok Rektoratu), ul. 1 Maja Nr 4 

(obok Działu Nauczania), ul. Żubardzka Nr 2a (hol Sali Koncertowej).

§ 37

1. Biuro Komisji Wyborczej znajduje się w Kancelarii Akademii Muzycznej w Łodzi,           

przy ul. Gdańskiej Nr 32 (pok. 25).

2. Zgłoszenia kandydatur na funkcję Rektora oraz członków Rady Uczelni składa się w 

Dziale Osobowym Akademii Muzycznej w Łodzi, przy ul. Gdańskiej Nr 32 (pok. 24).

§ 38

Załącznikiem do Regulaminu jest wzór karty do głosowania.
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§ 39

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Uchwały  Senatu nr 1/2020 z dn. 15 stycznia 2020r.

oraz Uchwały Senatu Nr  4/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborczego

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wybory  .......................................................................................................................................

Głos na „TAK” Głos na „NIE”

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię
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