WYCIĄG ZE STATUTU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

DZIAŁ VI
ORDYNACJA
§ 50
Postanowienia niniejszego działu stosuje się do wyborów Rektora, wyborów do Kolegium
Elektorów oraz Senatu.

Rozdział I
Czynne i bierne prawo wyborcze
§ 51
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom uczelni, doktorantom i studentom.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d) nie była karana karą dyscyplinarną,
e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich
służby ani nie współpracowała z tymi organami,
f) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
g) w przypadku kandydowania na stanowisko Rektora – posiada co najmniej stopień doktora
habilitowanego.
3. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
a) oświadczeniu lustracyjnym należy przez to rozumieć oświadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
b) informacji lustracyjnej należy przez to rozumieć informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Rozdział II
Uczelniana Komisja Wyborcza
§ 52
1. Organizacją wyborów Kolegium Elektorów, Rektora oraz Senatu zajmuje się Uczelniana
Komisja Wyborcza (zwana dalej UKW), wybierana na wniosek Rektora przez Senat do końca
grudnia roku przedwyborczego na okres czteroletniej kadencji, która trwa od 1 stycznia roku
wyborczego do 31 grudnia roku przedwyborczego.
2. UKW składa się z 5 osób. W jej skład wchodzą następujący przedstawiciele społeczności
Akademii:

a) 2 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego,
b) 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
c) 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
§ 53
1. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora UKW wybiera swego przewodniczącego
i sekretarza.
2. Przewodniczącym UKW może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego.
§ 54
1. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy organizowanie wyborów, a w szczególności:
a) ustalanie terminarza czynności wyborczych i ogłoszenie go w terminie do 31 stycznia roku
wyborczego,
b) ogłaszanie list kandydatów na stanowisko Rektora,
c) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych,
d) stwierdzanie ważności wyborów,
e) zarządzenie ponownych wyborów w razie stwierdzenia ich nieważności,
f) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów,
g) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.

Rozdział III
Organizacja czynności wyborczych
§ 55
1. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest członek UKW wskazany przez jej
przewodniczącego.
2. Przewodniczący zebrania wybiera trzyosobową komisję skrutacyjną spośród uczestników
zebrania niebędących kandydatami.
3. Aktu głosowania dokonuje się na kartach wyborczych opatrzonych pieczęcią Akademii, na
których znajdują się nazwiska kandydatów umieszczone w kolejności alfabetycznej.
4. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie kwadratu przy nazwisku kandydata na karcie
wyborczej.
5. W przypadku gdy jest tylko jeden kandydat, na karcie wyborczej zaznaczony zostaje
odpowiednio kwadrat „TAK” lub „NIE”
6. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne.
7. Karty wyborcze wyborcy wrzucają do urny.
8. Głos jest nieważny w następujących przypadkach:
a) jeżeli wyborca zaznaczył kwadraty wyboru przy większej liczbie osób niż wskazana na
karcie maksymalna liczba mandatów,
b) jeżeli wyborca nie zaznaczył żadnego kwadratu na karcie wyborczej,
c) jeżeli wyborca zaznaczył równocześnie przy jednym kandydacie kwadrat „TAK” i „NIE”.
9. Maksymalna liczba osób, która może zostać wybrana podczas głosowania jest wskazywana na
karcie wyborczej.
10. Po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który powinien
zawierać: przedmiot głosowania ze wskazaniem nazwisk kandydatów, liczbę oddanych głosów,
wynik głosowania, datę głosowania oraz podpisy członków komisji skrutacyjnej.

11. Protokół głosowania wraz z kartami wyborczymi oddanymi w danym głosowaniu oraz listą
obecności stanowi załącznik do protokołu zebrania.
12. Po zliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną przewodniczący zebrania ogłasza wynik
głosowania.
13. Zebranie wyborcze kończy się z chwilą dokonania wyboru osoby do pełnienia funkcji Rektora
lub obsadzenia wszystkich mandatów w Senacie lub Kolegium Elektorów.
14. Jeżeli wybór osoby do pełnienia funkcji Rektora nie został dokonany w pierwszym głosowaniu,
w każdym kolejnym głosowaniu pomija się osobę lub osoby, które w poprzednim głosowaniu
otrzymały najmniejszą liczbę głosów.
15. Protokół zebrania wyborczego podpisuje przewodniczący zebrania.

Rozdział IV
Kolegium Elektorów
§ 56
1. Kolegium Elektorów jest organem dokonującym wyboru Rektora.
2. Kolegium Elektorów tworzą:
a) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora, stopień doktora
habilitowanego, którzy posiadają bierne prawo wyborcze oraz złożyli w terminie do 31
stycznia roku wyborczego oświadczenie zgodne z zał. nr 1 do Statutu Przewodniczącemu
UKW oraz w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. także
oświadczenia lustracyjne lub informację lustracyjną Rektorowi –stanowiący 60 % składu
Kolegium,
b)
nie więcej niż 15 % przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
c)
nie mniej niż 20 % przedstawicieli studentów i doktorantów,
d)
nie więcej niż 5 % przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi.
3. Podziału mandatów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza uwzględniając wszystkie osoby
spełniające na dzień 31 stycznia roku wyborczego warunki wskazane w § 56 ust. 2 lit. a).
4. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w
uczelni, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego
przedstawiciela.
5. Kandydaci na członków Kolegium Elektorów spośród osób wskazanych w § 56 ust. 2 lit. b)
i d), składają w terminie do 1 lutego roku wyborczego:
a) Przewodniczącemu UKW – zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem
potwierdzającym posiadanie biernego prawa wyborczego zgodne z zał. nr 1 do Statutu,
b) Rektorowi – oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną – dotyczy osób
urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
§ 57
1. Wybór członków Kolegium Elektorów wskazanych w § 56 ust. 2 lit. b) i d) następuje w danej
grupie wyborców spośród jej członków.
2.
Członkami Kolegium Elektorów zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów .
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, którzy
znajdują się po głosowaniu na liście na miejscu uprawniającym ze względu na liczbę
otrzymanych głosów do zostania członkiem Kolegium Elektorów, przewodniczący zebrania
zarządza dodatkowe głosowanie obejmujące wyłącznie tych kandydatów.

§ 58
1.
2.

Wybór elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami Regulaminu
samorządu studenckiego.
Wybór elektorów spośród doktorantów dokonuje się zgodnie z przepisami Regulaminu
samorządu doktorantów.
§ 59

1. Mandat w Kolegium Elektorów wygasa, gdy:
a) pracownik przestaje być pracownikiem Akademii,
b) student przestaje być studentem Akademii,
c) doktorant przestaje być doktorantem,
d) nie zostało złożone oświadczenie lustracyjne lub informacja lustracyjna,
e) osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze,
f) osoba posiadająca mandat złożyła rezygnację,
g) osoba posiadająca mandat zmarła,
h) osoba posiadająca mandat została odwołana,
i) członek Kolegium Elektorów, wybrany jako przedstawiciel pozostałych nauczycieli
akademickich, w trakcie trwania kadencji Kolegium Elektorów uzyskał stopień doktora
habilitowanego lub tytuł profesora. W takim przypadku mandat wygasa odpowiednio
z dniem podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub z dniem nadania
tytułu profesora.
2. Osoba wybrana może być odwołana uchwałą grupy wyborczej, która dokonała wyboru.
Uchwała taka jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych głosów,
w obecności co najmniej połowy składu grupy wyborczej.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza,
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Kolegium Elektorów, jego miejsce
zajmuje kandydat z tej samej grupy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę
głosów, na okres do końca trwania kadencji.
5. Jeżeli nie ma kolejnego kandydata lub kolejny kandydat zaprzestał spełniania warunków do
objęcia mandatu lub dwóch bądź więcej kandydatów otrzymało taką sama liczbę głosów,
przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z przepisami niniejszego działu.
§ 60
1. Przewodniczącym Kolegium Elektorów jest najstarszy członek Kolegium.
2. Wybory Kolegium Elektorów powinny być przeprowadzone do końca lutego roku
wyborczego.
3. Kadencja Kolegium Elektorów trwa cztery lata od dnia 1 marca roku wyborczego.

Rozdział V
Rektor
§ 61
1. Kandydatów na Rektora wskazuje Rada Uczelni.

2. Kandydatów na Rektora może także wskazać – za pośrednictwem Rady Uczelni – grupa co
najmniej 10 członków Senatu.
3. Grupa, o której mowa w ust. 2 przekazuje Radzie Uczelni informację o kandydatach wraz ze
zgodą i oświadczeniami wskazanymi w ust. 5 w terminie do dnia 15 marca roku wyborczego.
4. Rektor na wniosek Rady Uczelni zwołuje posiedzenie Senatu w terminie umożliwiającym
zaopiniowanie kandydatów na Rektora do dnia 25 kwietnia roku wyborczego.
5. Rada Uczelni do dnia 26 kwietnia roku wyborczego przekazuje:
a) Przewodniczącemu UKW zgody wskazanych kandydatów na Rektora wraz
z oświadczeniem zgodnie z zał. nr 2 do Statutu,
b) Przewodniczącemu Kolegium Elektorów - w przypadku osób urodzonych przed dniem
1 sierpnia 1972 r. - oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną.
§ 62
1. Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje spotkanie przedwyborcze z kandydatami na
stanowisko Rektora nie później niż na 7 dni przed datą wyborów.
2. Wybory Rektora powinny być przeprowadzone do 31 maja roku wyborczego.
3. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów.
4. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów.
5. O wynikach wyborów zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Przewodniczący
Kolegium Elektorów.
§ 63
1. Rektor może być odwołany przez Kolegium Elektorów większością co najmniej 3/4 głosów w
obecności co najmniej 2/3 jego statutowego składu.
2. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez Senat większością co najmniej 1/2
głosów statutowego składu albo przez Radę Uczelni.
§ 64
1. Mandat Rektora wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji, niezłożenia oświadczenia
lustracyjnego lub informacji lustracyjnej, zaprzestania spełniania wymagań określonych w § 51
ust. 2 Statutu.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza przewodniczący Kolegium Elektorów.
§ 65
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora lub odwołania Rektora, nowego Rektora na okres
do końca kadencji wybiera Kolegium Elektorów.
2. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lub odwołania Rektora do dnia wyboru
Rektora obowiązki Rektora pełni prorektor właściwy ds. dydaktyki i nauki, a w przypadku
braku takiej możliwości – najstarszy członek Senatu posiadający co najmniej stopień doktora.
3. Kadencja Rektora wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z upływem terminu
kadencji, na którą wybrany był poprzedni Rektor.

Rozdział VI
Senat
§ 66

1. Kandydata do Senatu może zgłosić każdy członek wspólnoty uczelni.
2. Kandydat na członka Senatu przedkłada w terminie do dnia 25 maja roku wyborczego:
a) Przewodniczącemu UKW – zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia zgodne z zał. nr 1
do Statutu,
b) Rektorowi – oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną w przypadku osób
urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
3. Wybory członków Senatu dokonywane są w danej grupie wyborców spośród jej członków.
4. W przypadku gdy w danej grupie następuje wybór większej liczby mandatów członkami Senatu
zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
5. W przypadku gdy w danej grupie jest tylko jeden kandydat, wybór następuje zwykłą większością
głosów.
6. Wybory do Senatu powinny być przeprowadzone do 30 czerwca roku wyborczego.
§ 67
Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów określają
odpowiednio Regulamin samorządu studenckiego i Regulamin samorządu doktorantów.
§ 68
Osoba wybrana może być odwołana uchwałą grupy wyborczej, która dokonała wyboru. Uchwała
taka jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej
połowy składu grupy wyborczej.
§ 69
1. Mandat w Senacie wygasa, gdy:
a) pracownik przestaje być pracownikiem Akademii,
b) student przestaje być studentem Akademii,
c) doktorant przestaje być doktorantem,
d) nie zostało złożone oświadczenie lustracyjne lub informacja lustracyjna,
e) osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze,
f) osoba posiadająca mandat złożyła rezygnację,
g) osoba posiadająca mandat zmarła,
h) osoba posiadająca mandat została odwołana,
i) członek Senatu, wybrany jako przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowiskach innych niż określone w § 16 ust. 1 lit. b) zostanie w trakcie trwania kadencji
Senatu zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni. W takim przypadku
mandat wygasa z dniem zatrudnienia na tym stanowisku.
2. Członek Senatu, z wyjątkiem członków wymienionych w § 16 ust. 1 lit. a), może zostać
odwołany w szczególności w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Senatu albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez okres
dłuższy niż sześć miesięcy.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Senatu w trakcie trwania kadencji,
jego miejsce zajmuje kandydat z tej samej grupy, który w wyborach otrzymał kolejno największą
liczbę głosów na okres do końca kadencji.
5. Jeżeli nie ma kolejnego kandydata lub kolejny kandydat zaprzestał spełniania warunków do
objęcia mandatu lub dwóch bądź więcej kandydatów otrzymało taką sama liczbę głosów,

dokonuje się wyboru na ich miejsce nowych osób na okres do końca kadencji. Do wyborów
uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego działu.

Rozdział VII
Postanowienia ogólne
§ 70
1. Wszelkie dokumenty, których złożenie wymagane jest w niniejszym dziale, tj. zgody,
oświadczenia, informacje itp. składane są do podmiotów wskazanych w Statucie za
pośrednictwem Biura Rektora w godzinach urzędowania.
2. Jeżeli koniec terminu wskazany w niniejszym dziale przypada na dzień uznany ustawowo za
wolny od pracy lub na sobotę, przyjmuje się, że koniec tego terminu przypada następnego dnia,
który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą.

