
R E G U L A M I N   W Y B O R C Z Y  

obowiązujący w Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) 

 Statut Akademii Muzycznej w Łodzi 

Regulamin określa zasady wyborów na kadencję 1.09.2016r. – 31.08.2020r. 

 

I     Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa zasady wyborów w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi zwanej dalej „Uczelnią” do Kolegium Elektorów Uczelni, Wydziałowych Kolegiów 

Elektorów oraz wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni. 

§ 2 

1. Wybory w Uczelni przeprowadzają: Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje 

Wyborcze. 

2. Uczelniana Komisja Wyborcza w składzie 9 osobowym wybierana jest przez Senat według 

zasad określonych w Statucie. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej komisji 

wyborczej. 

3. Rady Wydziałów w terminie do dnia 29 lutego 2016r dokonują wyboru Wydziałowych Komisji 

Wyborczych: 

 Wydziału I Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej, 

 Wydziału II Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych, 

 Wydziału III Instrumentalnego, 

 Wydziału IV Wokalno-Aktorskiego. 

Liczbę członków Wydziałowych Komisji Wyborczych ustalają właściwe Rady Wydziału. 

W skład Wydziałowych Komisji Wyborczych wchodzą następujący przedstawiciele 

społeczności wydziału: 

a) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, profesora 

sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki – 

stanowiąc nie więcej niż 60% składu komisji; 
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b) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – stanowiąc nie więcej niż 20% 

składu komisji; 

c) przedstawiciele studentów i doktorantów stanowiąc nie mniej niż 20% składu komisji. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza wybory: 

 do Kolegium Elektorów Uczelni, 

 Rektora i Prorektorów, 

 do Senatu. 

5. Wydziałowe Komisje Wyborcze przeprowadzają wybory: 

 do Wydziałowych Kolegiów Elektorów, 

 Dziekanów i Prodziekanów, 

 do Rad Wydziałów. 

 Uczelniana Komisja Wyborcza nadzoruje prace Wydziałowych Komisji Wyborczych. 

§ 3 

1. Wyboru jednoosobowych organów Uczelni dokonują Kolegia Elektorów.  

Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje wyboru Rektora i Prorektorów. 

Wydziałowe Kolegium Elektorów dokonuje wyboru Dziekana i Prodziekanów danego 

Wydziału. 

2. Kadencja Kolegiów Elektorów jest równa Kadencji wybieranych przez te Kolegia organów (do 

momentu powołania nowego Kolegium Elektorów). 

3. Kolegia Elektorów mogą uzupełniać swój skład w czasie kadencji. 

§ 4 

1. Czynne prawo wyborcze oznacza prawo do głosowania. 

2. Bierne prawo wyborcze oznacza prawo do kandydowania: 

 do jednoosobowych organów Uczelni (Rektor, Dziekani), 

 na inne stanowiska wybieralne (Prorektorzy, Prodziekani), 

 do organów kolegialnych Uczelni (Senat, Rady Wydziału), 

 na funkcję Elektora. 

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje: 

 nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

pracownikom niebędącym nauczycielami .akademickimi bez względu na wymiar 

zatrudnienia, studentom oraz doktorantom. 

4. Bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem kryteriów dla kandydatów do jednoosobowych 

organów uczelni i ich zastępców przysługuje: 

 nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 
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którzy nie ukończyli na dzień wyborów sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w 

przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki – 

siedemdziesiątego roku życia, 

 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

 studentom i doktorantom przysługuje bierne prawo wyborcze wyłącznie przy wyborze do 

organów kolegialnych, oraz na funkcję Elektorów. 

5. Wyborów przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni dokonuje się na zebraniach 

wyborczych zwoływanych przez: 

 Uczelnianą Komisję Wyborczą dla wyboru przedstawicieli do Senatu, 

 Wydziałowe Komisje Wyborcze dla wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów. 

§ 5 

1. Osoby kandydujące w wyborach na funkcje organów jednoosobowych zobowiązane są do 

złożenia pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na objęcie funkcji w razie wyboru. 

2. Członek komisji wyborczej traci swój mandat z chwilą wyrażenia pisemnej zgody na 

kandydowanie na stanowisko jednoosobowego organu Uczelni. 

§ 6 

W zebraniach wyborczych powinni uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności uczelnianej 

posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 7 

1. Kandydować na funkcję Rektora może osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora 

lub doktora sztuki, która .nie ukończyła na dzień wyborów sześćdziesiątego siódmego roku 

życia, a w przypadku osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki – 

siedemdziesiątego roku życia. Kandydata na Rektora nie obowiązuje wymóg zatrudnienia                

w Uczelni. 

2. Prorektorzy są wybierani spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora z nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, profesora sztuki lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, posiadających bierne prawo wyborcze, 

zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, z zastrzeżeniem określonym  

w pkcie 3. 

3. Kandydatura prorektora właściwego ds. studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli 

studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Uczelni. Zajęcie 

stanowiska przez studentów i doktorantów winno być wyrażone w terminie nie dłuższym niż 2 

dni od dnia przedstawienia kandydatury przez Rektora – elekta. Niezajęcie stanowiska w tym 
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terminie uważa się za wyrażenie zgody. Kandydatem na prorektora właściwego do spraw 

studenckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora lub doktora sztuki. 

Przedstawiciele studentów i doktorantów przedstawiają stanowisko w sprawie kandydatury 

prorektora ds. studenckich po przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

§ 8 

1. Dziekani są wybierani spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

profesora, profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora 

habilitowanego sztuki posiadających bierne prawo wyborcze i zatrudnionych w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy. 

2. Prodziekani są wybierani spośród kandydatów przedstawionych przez Dziekana – elekta 

spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, 

doktora sztuki, posiadających bierne prawo wyborcze i zatrudnionych w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy. 

§ 9 

Elektorem może zostać każdy pracownik zatrudniony w Uczelni mający bierne prawo wyborcze 

oraz student i doktorant. 

Kandydatury na elektorów mogą zgłaszać wszystkie osoby mające czynne prawo wyborcze w danej 

grupie wyborczej w trakcie zebrania wyborczego, za zgodą kandydata. Kandydat nieuczestniczący 

w zebraniu wyborczym może pozostawić pisemną zgodę na kandydowanie. 

 

II     Wybory elektorów 

§ 10 

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

pracowników Uczelni oraz studentów i doktorantów. 

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

wszystkich mandatów. 

§ 11 

W skład Kolegium Elektorów Uczelni wchodzą: 

1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego 

lub profesora nadzwyczajnego oraz nauczycieli posiadających stopień doktora habilitowanego 

lub doktora habilitowanego sztuki - do 50% składu kolegium i do 90% ogólnej liczby 

pracowników posiadających wyżej wymienione kwalifikacje – 40 osób,  

2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich nie mniej niż 20% składu kolegium – 16 

osób, w tym: 
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a) przedstawiciele pracowników naukowo dydaktycznych (adiunktów i asystentów) – 

10% składu kolegium – 8 osób, 

b) przedstawiciele pracowników dydaktycznych (st. wykładowców, wykładowców, 

instruktorów, nauczycieli) – 10% składu kolegium – 8 osób, 

3. Przedstawiciele studentów i doktorantów – 20% składu kolegium – 15 przedstawicieli studentów 

i jeden przedstawiciel doktorantów, 

4. Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi – 10% składu 

kolegium – 8 osób. 

§ 12 

Wyboru Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje się na następujących zebraniach wyborczych: 

1. Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich w grupach: 

a) profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz nauczycieli akademickich posiadających stopień 

doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki. 

b) adiunktów i asystentów, 

c) pracowników dydaktycznych (st. wykładowców, wykładowców, instruktorów i nauczycieli). 

2. Zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

3. Zebranie wyborcze studentów. 

4. Zebranie wyborcze doktorantów. 

§ 13 

Wydziałowe Kolegia Elektorów stanowią reprezentację nauczycieli akademickich oraz studentów  

i doktorantów. 

§ 14 

Liczbę Elektorów w Wydziałowych Kolegiach Elektorów ustalają właściwe Wydziałowe Komisje 

Wyborcze z zachowaniem reprezentacji: 

1. wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego oraz nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora 

habilitowanego – 50% składu kolegium, 

2. przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich – 30% składu, 

3. przedstawicieli studentów i doktorantów – 20% składu, co najmniej po jednym przedstawicielu 

każdej z tych grup; jeśli na danym wydziale nie ma doktorantów grupę stanowią przedstawiciele 

studentów. 

§ 15 

Zebrania wyborcze w ustalonych terminach zwołują: 

 Uczelniana Komisja Wyborcza dla wyboru Kolegium Elektorów Uczelni, 
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 Wydziałowe Komisje Wyborcze dla wyboru Wydziałowych Kolegiów Elektorów. 

§ 16 

Zebrania wyborcze powinny przebiegać w obecności przedstawiciela właściwej Komisji 

Wyborczej. 

§ 17 

Zebrania wyborcze zwoływane są w terminach określonych w kalendarium czynności wyborczych 

ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

§ 18 

Zebrania wyborcze przebiegają według następującego porządku: 

1. Zebranie otwiera Przewodniczący, V-ce Przewodniczący lub wydelegowany członek 

Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej, który zarządza wybór 

Przewodniczącego zebrania (spośród uczestników) oraz wyznacza protokolanta. Wybór 

Przewodniczącego zebrania następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

2. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Mandatowej w składzie 3 osobowym spośród 

kandydatów przedstawionych przez zgromadzonych.  

Wybór Komisji Mandatowej następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

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

czynności: 

a) sprawdza listy obecności na zebraniu, 

b) ustala ilość osób uczestniczących stanowiących wymaganą większość w stosunku do liczby 

osób uprawnionych, 

c) stwierdza prawomocność zebrania 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. 

4. Jeżeli zebranie zwołane przez właściwą Komisję Wyborczą nie jest prawomocne ze względu na 

zbyt małą liczbę osób obecnych, następne zebranie wyborcze odbywa się w tym samym dniu  

o godzinie ustalonej przez Komisję Wyborczą. Zebranie to jest prawomocne bez względu na 

liczbę osób obecnych. Komisja Wyborcza może ustalić inny termin.  

W razie nieobecności przedstawicieli określonej grupy wyborczej na zebraniu wyborczym                     

w ramach wyborów uzupełniających, grupa ta traci prawo do przysługujących tej grupie mandatów. 

5. Komisja Mandatowa sporządza ze swoich czynności protokół, który wraz z podpisaną przez 

członków Komisji listą obecności uczestników zebrania przedkłada Przewodniczącemu 

zebrania. 

6. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, Przewodniczący przystępuje do ustalenia listy 
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kandydatów na elektorów z uwzględnieniem uprawnień do kandydowania określonych w § 9 

Regulaminu. 

7. Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów przysługuje wszystkim mającym czynne prawo 

wyborcze uczestnikom zebrania wyborczego. 

8. Kandydować mogą osoby obecne na zebraniu oraz osoby nieobecne, po przedstawieniu przez 

zgłaszającego kandydaturę pisemnej zgody kandydata.  

Zgoda ta składana jest jako załącznik do protokołu zebrania. 

9. O zamknięciu listy kandydatów stanowi zebranie wyborcze w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Przewodniczący ogłasza listę kandydatów. Wybory przeprowadza się bez względu na liczbę 

zgłoszonych kandydatów. 

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

w składzie 3 do 5 osób spośród osób obecnych na zebraniu. 

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 

wybranie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej spowoduje brak możliwości obsadzenia wszystkich 

przysługujących tej grupie mandatów elektorów, w skład Komisji Skrutacyjnej mogą być wybrane 

osoby nie wchodzące w skład określonej grupy wyborczej. 

Wybór Komisji Skrutacyjnej następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

11. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zarządza przeprowadzenie wyborów 

Elektorów, podając zebranym liczbę mandatów Elektorów objętych wyborem zebrania 

wyborczego. 

12. 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 Komisję Skrutacyjną następuje w ten sposób, że Komisja 

podpisuje wzór karty do danego głosowania, a następnie sporządza kserokopie tej karty                      

w liczbie koniecznej do przeprowadzenia głosowania; 

karta z oryginałami podpisów Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu z Zebrania 

Wyborczego, 

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

c) karta do głosowania w kolejności alfabetycznej wymienia nazwiska i imiona wszystkich 
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zgłoszonych kandydatów na elektorów, 

d) głosowanie następuje przez oddanie na karcie do głosowania alternatywnie głosu na „tak”, 

głosu na „nie”, głosu „wstrzymuję się”. Oddanie głosu polega na umieszczeniu znaku X                   

w odpowiedniej kratce na karcie do głosowania. 

13. Głos 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  lub zawiera dopiski, 

c) na karcie dopisano nazwiska osób spoza przyjętej listy kandydatów, 

d) na karcie przy jednym nazwisku kandydata dokonano zaznaczenia więcej niż jednej lub nie 

dokonano żadnych zakreśleń możliwości głosowania. 

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

„tak” w liczbie przysługujących danej grupie wyborczej mandatów, jeżeli uzyskali powyżej 

50% ważnie oddanych głosów na „tak”. 

15. Jeśli dwu lub więcej wybranych kandydatów na elektorów - znajdujących się na końcu listy, 

sporządzonej w kolejności liczby uzyskanych głosów od największej do najmniejszej - uzyska 

taką samą ilość głosów, przeprowadza się w odniesieniu do tych kandydatów dodatkowe 

głosowanie eliminując każdorazowo tego, kto otrzymał najmniejszą ilość głosów. Głosowanie 

dodatkowe przy dwu lub więcej kandydaturach na jeden mandat elektorski może być 

powtórzone trzykrotnie. W głosowaniu dodatkowym obowiązuje także wymóg większości 

określonej w pkt 14. 

16. Komisja Skrutacyjna podlicza głosy sporządzając z każdego zarządzonego głosowania protokół 

i przedkłada ten protokół Przewodniczącemu zebrania. 

17. Przewodniczący zebrania ogłasza wyniki głosowania i listę osób wybranych. 

18. Po zakończeniu przewidzianego porządku zebrania wyborczego Przewodniczący zamyka 

zebranie. 

19. Przebieg wszystkich zebrań wyborczych jest protokołowany. 

20. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i protokolanta wraz z listą obecności  

i Protokołami Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej powinien być niezwłocznie przekazany 

właściwej komisji wyborczej. 

21. Przewodniczący zebrania rozstrzyga wszystkie kwestie porządkowe powstałe na zebraniu 

wyborczym. 

22. Przedstawiciel Komisji Wyborczej obecny na zebraniu wyborczym rozstrzyga wątpliwości 
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wynikłe z unormowań Regulaminu Wyborczego powstałe w toku zebrania wyborczego  

i dotyczące jego porządku. 

23. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów nawet po przeprowadzeniu głosowania 

dodatkowego, lub z innych przyczyn, właściwa Komisja Wyborcza (lub jej przedstawiciel 

uczestniczący w zebraniu) postanawia o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 

24. Wybory uzupełniające mogą być przeprowadzone podczas ponownie zwołanego zebrania 

wyborczego, lub na tym samym zebraniu poprzez przyjęcie uzupełniającej listy kandydatów  

i głosowanie. Zasady głosowania dodatkowego określone w pkcie 15 stosuje się odpowiednio. 

25. W wypadku głosowania na uzupełniającą listę kandydatów porządek zebrania wyborczego 

ulega koniecznej zmianie. 

26. Jeżeli wybory uzupełniające nie przyniosą rozstrzygnięcia, dana grupa wyborców będzie 

reprezentowana przez mniejszą ilość elektorów. 

 

III     Wybory organów jednoosobowych 

§ 19 

Prawo do zgłaszania kandydatur na Rektora i Dziekanów mają wszystkie osoby mające czynne 

prawo wyborcze. 

§ 20 

Kandydatury na Rektora są zgłaszane do Uczelnianej Komisji Wyborczej, a na Dziekanów do 

właściwych Wydziałowych Komisji Wyborczych w terminie ustalonym kalendarzem czynności 

wyborczych, wraz z pisemną zgodą na kandydowanie. 

§ 21 

1. Prawo do zgłaszania kandydatów na stanowisko Prorektorów w liczbie nie większej niż trzech 

przysługuje Rektorowi elektowi , a na stanowiska Prodziekanów – Dziekanowi elektowi. 

2. Liczbę prodziekanów dla danego wydziału w ilości nie większej niż dwóch ustala Senat na 

wniosek Rektora.   

3. Rektor elekt i Dziekan elekt zgłaszając kandydatów na stanowiska Prorektorów i Prodziekanów 

określa ich liczbę, z zastrzeżeniem limitu określonego przez Statut i Senat. 

4. Przedstawiając kandydatury określone w ust. 1 i 2 Rektor elekt i Dziekan elekt przedstawiają 

pisemną zgodę tych osób na objęcie stanowiska w razie wyboru. 

§ 22 

Kandydatura na funkcję Prorektora do spraw studenckich może być zgłoszona po spełnieniu 

wymogów określonych w § 7 ust. 3. 

§ 23 
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Komisje Wyborcze przyjmując zgłaszane kandydatury badają, czy kandydaci posiadają bierne 

prawo wyborcze i przyjmują od nich oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie i objęcie 

funkcji w razie wyboru. 

Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Komisje Wyborcze podają do wiadomości społeczności 

akademickiej listy kandydatów zapewniając im możliwość przedstawienia swojego programu 

działania (przed terminem zebrań wyborczych). 

Termin na zgłaszanie kandydatów określa kalendarz wyborczy ustalony przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą i ogłoszony publicznie. 

§ 24 

1. Wszystkie zebrania powinny być ustalone w takim terminie, aby osoby uprawnione   

w największej liczbie mogły wziąć w nich udział. 

2. Wybory prorektorów mogą na wniosek Rektora elekta, a wybory prodziekanów na wniosek 

Dziekana elekta – odbyć się w innym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty 

wyboru Rektora i Dziekana. 

§ 25 

Zebranie Kolegium Elektorów jest prawomocne, gdy bierze w nim udział nie mniej niż 2/3 

uprawnionych elektorów. 

§ 26 

W razie złożenia mandatu 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. 

§ 27 

1. Kolegium Elektorów wybiera ze swojego składu Przewodniczącego posiedzenia Kolegium 

Elektorów, protokolanta oraz komisje: 

a) mandatową w składzie 3 osób, 

b) skrutacyjną w składzie od 3 do 5 osób. 

2. Posiedzenie Kolegium Elektorów jest protokołowane. 

3. Posiedzenie Kolegium Elektorów przeprowadza się według porządku obrad określonego  

w Regulaminie Wyborczym dla Komisji Wyborczych określonych w § 18 Regulaminu. 

4. Głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Komisji są jawne, zwykłą większością głosów. 

5. Osoba kandydująca do organu jednoosobowego i zastępcy organu jednoosobowego nie może 

wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

§ 28 

1. Głosowanie w wyborach Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów jest tajne. 
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2. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania według zasad określonych w Regulaminie 

Wyborczym dla wyboru Elektorów określonych w § 18 ust. 12, 13 Regulaminu. 

3. Wybrany jest kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów na „tak”  

i uzyskał więcej niż 50% ważnie oddanych głosów. 

§ 29 

1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50% ważnie oddanych głosów, właściwa 

Komisja Wyborcza zarządza drugą turę głosowania. 

2. Do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość 

głosów, lub dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali najwyższą równą ilość głosów. 

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

jednokrotnego powtórzenia głosowania. Jeżeli do wyborów przystąpiło co najwyżej dwóch 

kandydatów, nie stosuje się powtórzenia głosowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. W przypadku braku rozstrzygnięcia w powtórnym głosowaniu właściwa Komisja Wyborcza 

zwołuje ponowne zebranie wyborcze z udziałem nowych kandydatów. Osoby kandydujące  

w pierwszych wyborach nie mogą kandydować ponownie. 

5. Jeżeli drugie wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia, Senat lub Rada Wydziału wypowiada się co 

do dalszego postępowania w sprawie wyborów. 

6. W razie kandydowania tylko jednego kandydata, jeżeli nie uzyska on więcej niż 50% ważnie 

oddanych głosów (w przypadku wyborów organów jednoosobowych oraz na inne stanowiska 

wybieralne) właściwa Komisja Wyborcza zwołuje ponownie zebrania wyborcze z udziałem 

nowych kandydatów.  

W wypadku wyborów Prorektorów i Prodziekanów, Rektor elekt i Dziekan elekt przedstawiają 

nowe kandydatury. 

§ 30 

Po dokonaniu wyborów Przewodniczący właściwej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający 

wybór. O wyborze Rektora i Prorektorów Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

niezwłocznie zawiadamia właściwego ministra. 

 

IV     Wybory do organów kolegialnych 

§ 31 

Uczelniana Komisja Wyborcza do Senatu, a Wydziałowe Komisje Wyborcze dla Rad Wydziałów 

ustalają podział mandatów przedstawicielskich w obrębie poszczególnych grup społeczności 

akademickiej w oparciu o ustalenia przyjęte w Statucie. 

§ 32 
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Wybory dokonywane są na zebraniach wyborczych zwoływanych przez odpowiednie komisje 

wyborcze i prowadzonych według zasad przyjętych w Regulaminie Wyborczym dla wyborów 

elektorów określonych w § 18 Regulaminu. 

§ 33 

1. Wybory przedstawicieli grupy studentów i grupy doktorantów do Senatu i do Rad Wydziałów 

następują w trybie określonym w Regulaminie, przy czym doktoranci są reprezentowani przez 

jednego przedstawiciela. Wybory uzupełniające przedstawicieli studentów i doktorantów do 

organów kolegialnych następują zgodnie z § 77 Statutu. 

2. W razie braku możliwości przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału w grupie wyborczej 

doktorantów, studenci i doktoranci tworzą jedną grupę wyborczą. Decyzję o utworzeniu jednej 

grupy wyborczej podejmuje Wydziałowa Komisja Wyborcza. 

§ 34 

Wybór przedstawicieli do organów kolegialnych odbywa się w głosowaniu tajnym na kartach  

do głosowania. Zasady głosowania określone w § 18 pkt 12, 13, 14, 15 stosuje się odpowiednio. 

§ 35 

W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawicielskiego w organie kolegialnym nie później niż na 

6 miesięcy przed upływem jego kadencji, Przewodniczący tego organu zgłasza Przewodniczącemu 

odpowiedniej Komisji Wyborczej konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

 

V     Postanowienia końcowe 

§ 36 

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

kandydatury członka komisji do jednoosobowego organu Uczelni lub na inne stanowisko z wyboru, 

skład komisji jest uzupełniany w trybie określonym w § 50 ust. 1 i § 51 Statutu.  

§ 37 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wyborczym stosuje się postanowienia Statutu 

Uczelni i Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 38 

Interpretacji i wyjaśnień postanowień Regulaminu Wyborczego dokonuje Uczelniana Komisja 

Wyborcza. 

§ 39 

Miejscem ogłoszeń zamieszczanych przez Komisje Wyborcze są: wydzielone tablice usytuowane  

w budynkach Uczelni przy ul. Gdańskiej Nr 32 – Dział Kadr, Al. 1 Maja Nr 4, w Domu Studenckim 



 13 

Akademii oraz strona internetowa Akademii. 

§ 40 

Biuro Uczelnianej Komisji Wyborczej znajduje się w Kancelarii Akademii Muzycznej w Łodzi przy 

ul. Gdańskiej Nr 32 (pok. 25) i przy Al. 1 Maja Nr 4, a Wydziałowych Komisji Wyborczych przy 

Al. 1 Maja Nr 4 – w Dziekanacie. 

Kandydatury do organów jednoosobowych Akademii składa się w Dziale Osobowym Akademii 

pok. 24. 

Regulamin powyższy został zatwierdzony na posiedzeniu Senatu w dn.  

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. wzór karty do głosowania 

2. wzór zgody na kandydowanie i na objęcie funkcji w razie wyboru 

 


