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REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE  
 

 

I. Uczelniana komisja wyborcza     

 

1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora  

w terminie i składzie przewidzianym w statucie Uczelni. 

2. Działalność UKW rozpoczyna się z chwilą jej powołania i ustaje z chwilą powołania 

UKW następnej kadencji. 

3. Do zadań UKW należy: 

a. Opracowanie regulaminu wyborczego i przedłożenie go senatowi do 

zatwierdzenia 

b. Ustalenie kalendarza czynności wyborczych 

c. Utworzenie okręgów wyborczych i określenie ich liczebności 

d. Organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych elektorów 

dokonujących wyboru rektora, prorektorów oraz elektorów do Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

e. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wyborów 

f. Sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych komisji wyborczych 

g. Stwierdzenie ważności bądź nieważności wyborów 

h. Zarządzenie ponownych wyborów w przypadku stwierdzenia ich nieważności 

i. Zarządzenie wyborów uzupełniających w razie konieczności.  

 

II. Wykaz okręgów wyborczych 

 

Okręg I Wydział Malarstwa wraz pracownikami Biblioteki będącymi nauczycielami 

akademickimi 

Okręg II Wydział Rzeźby  

Okręg III Wydział Grafiki 

Okręg IV Wydział Architektury Wnętrz 

Okręg V Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

Okręg VI Wydział Form Przemysłowych 

Okręg VII Jednostki teoretyczne (MKTiHS, lektoraty) oraz studium WF 

Okręg VIII Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

Okręg IX Studenci  

Okręg X Doktoranci  

 

III. Okręgowe Komisje wyborcze. 

 

1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują:  

 w okręgach I-VI dziekan  

 w okręgu VII wspólnie kierownicy jednostek  

 w okręgu VIII kanclerz 

 w okręgu IX przewodniczący samorządu studenckiego  

 w okręgu X przewodniczący samorządu doktorantów. 

2. Działalność OKW rozpoczyna się z chwilą powołania, a ustaje z chwilą powołania OKW 

następnej kadencji. 

3. OKW zobowiązane są do zgłoszenia swojego ukonstytuowanego składu do sekretarza 

UKW w terminie podanym w kalendarzu wyborczym. Funkcji członka komisji 

wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni stanowiska z wyboru. Osoba 
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kandydująca na stanowisko z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa  

w komisji a na jej miejsce wybiera się inną osobę.  

4. Do zadań OKW należy: 

a. Ustalenie kalendarza wyborczego w okręgu 

b. Przeprowadzenie wyboru elektorów w okręgu 

c. Przeprowadzenie wyborów: dziekana i prodziekana 

d. Przeprowadzenie wyborów członków rady wydziału pochodzących  

z wyboru 

e. Przeprowadzenie wyborów przedstawicieli do senatu 

f. Przeprowadzenie wyborów członków komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej 

g. Informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o przebiegu wyborów. 

 

IV. Kolegium elektorów. 

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym  

w uczelni jako podstawowym miejscu pracy co najmniej w połowie pełnego wymiaru 

czasu pracy, pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi zatrudnionym co 

najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 

2. Wyboru elektorów dokonuje się spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze, o 

którym mowa w par.58 ust.3 i 3a Statutu Uczelni.  

3. Ilość członków kolegium elektorów wynosi 65 osób. 

4. W skład Kolegium Elektorów wchodzą: 

a. Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego, bądź kwalifikacje II stopnia, zatrudnieni w ASP jako 

podstawowym miejscu pracy co najmniej w połowie pełnego wymiaru pracy  

w liczbie 1 elektor na 3 zatrudnionych, co ma stanowić co najmniej 50 % składu 

elektorów – 33 osoby (50,8%) 

b. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnieni w ASP jako 

podstawowym miejscu pracy co najmniej w połowie pełnego wymiaru pracy,  

w liczbie stanowiącej do 20% składu elektorów – 13 osób (20%) 

c. Przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie stanowiącej co najmniej 20% 

składu elektorów – 14 osób (21,5%) 

d. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 

stanowiącej do 10 % składu kolegium elektorów – 5 osób (7,7%)  

5. Ilość elektorów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych: 

Okręg I a = 6  b = 2 

Okręg II a = 7 b = 2 

Okręg III a = 6 b = 2 

Okręg IV a = 5 b = 2 

Okręg V a = 4 b = 2 

Okręg VI a = 4 b = 2 

Okręg VII a = 1 b = 1 

Okręg VIII d = 5 

Okręg IX  

Wydział Malarstwa – 3 (w tym1 elektor ze studiów niestacjonarnych) 

Wydział Rzeźby – 2 

Wydział Grafiki – 2 ( w tym 1 elektor ze studiów niestacjonarnych) 

Wydział Architektury Wnętrz – 2 ( w tym 1 elektor ze studiów niestacjonarnych)  

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – 1 
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Wydział Form Przemysłowych – 2 (w tym 1 elektor ze studiów niestacjonarnych) 

Okręg X  Przedstawiciel doktorantów – 1  

 

6. Dzień po dokonaniu wyboru elektorów, OKW dostarczają sekretarzowi UKW wykazy 

wybranych elektorów. 

7. UKW podaje do wiadomości ogółu pełną listę elektorów według okręgów wyborczych w 

porządku alfabetycznym.   

 

V. Wybór rektora. 

 

1. Elektorzy zgłaszają na piśmie u sekretarza UKW nazwiska kandydatów na stanowisko 

rektora. Zgłoszenie wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody kandydata. 

2. Okres zgłaszania kandydatów nie może być krótszy niż dwa tygodnie od daty podania do 

wiadomości listy imiennej elektorów. 

3. Po upływie terminu zgłoszeń UKW ogłasza listę kandydatów na stanowisko rektora  

w porządku alfabetycznym. 

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w ASP 

jako podstawowym miejscu pracy co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, 

którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia a w przypadku osób z tytułem 

profesora – siedemdziesiątego roku życia. 

5. Elektor senior wraz z przewodniczącym UKW zwołuje spotkania elektorów oraz 

zainteresowanych pracowników i studentów Akademii z kandydatami na stanowisko 

rektora, w celu umożliwienia kandydatom przedstawienia własnej koncepcji 

programowej. 

6. Zebranie wyborcze zwołuje elektor senior w porozumieniu z przewodniczącym UKW. 

Elektor senior przyjmuje funkcję przewodniczącego kolegium elektorów. 

7. Zebranie wyborcze jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 składu kolegium 

elektorów. 

8. Glosowanie przeprowadza UKW. Każdy z elektorów może oddać głos „TAK” na 

dowolną ilość kandydatów z przedstawionej listy. 

9. Elektorzy głosują w sposób tajny przy pomocy kart wyborczych. Karta wyborcza zawiera 

napisy: „TAK” i „NIE” oraz kolejny numer głosowania. Jako głos oddany za kandydatem 

uważa się tę część karty, na której pozostał napis „TAK” wraz z kolejnym numerem 

głosowania. 

10. Za nieważne zostaną uznane głosy: 

a. Złożone na innych kartach, niż wyborcze 

b. Złożone na kartach, na których są widoczne oba napisy „TAK” i „NIE” 

c. Złożone na kartach, na których jeden lub obydwa napisy zostały skreślone 

11. UKW ogłasza wyniki tury głosowania po przegłosowaniu całej listy kandydatów. 

12. W czasie trwania tury głosowania ilość elektorów nie może się zwiększyć, zaś proporcje 

głosów oblicza się do liczby elektorów obecnych w chwili rozpoczęcia tury. 

13. Jeżeli w danej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości 

oddanych głosów „TAK” (50 % + 1 głos), odbywa się kolejna tura głosowania na tę samą 

listę, pomniejszoną o kandydaturę, która uzyskała najmniejszą ilość głosów. 

14. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba otrzyma tę samą najmniejszą ilość głosów, 

skreślone zostaną wszystkie te kandydatury. 

15. Kolejne tury głosowania przebiegają na wyżej wymienionych zasadach aż do momentu, 

gdy przynajmniej jeden z kandydatów otrzyma wymaganą większość głosów. 

16. W przypadku wyczerpania się listy kandydatów w kolejnych turach głosowania bez 

dokonania wyboru (t.j. kiedy żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości 
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głosów) urzędujący rektor rozwiązuje kolegium elektorów i ogłasza rozpoczęcie nowej 

kampanii wyborczej. 

17. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, 

przewodniczący kolegium elektorów zarządza dodatkowe głosowanie na ich 

kandydatury. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów. 

18. Po przeprowadzeniu wyborów przewodniczący Kolegium Elektorów kontaktuje się  

z wybranym kandydatem i pyta go czy przyjmuje wybór. 

19. Kolegium elektorów podaje wybór rektora do publicznej wiadomości. 

 

VI. Wybory prorektorów.  

 

1. Wyboru prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym. 

2. Rektor elekt zgłasza do kolegium elektorów listę kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 

ilość miejsc do obsadzenia ze wskazaniem kandydatury prorektora ds. studentów.  

3. UKW ogłasza listę kandydatów i przeprowadza tajne głosowanie na takich samych 

zasadach, jakie obowiązują przy wyborze rektora.  

4. W przypadku nie uzyskania przez danego kandydata wymaganej ilości głosów, rektor-

elekt zgłasza na jego miejsce inną kandydaturę, aż do obsadzenia wszystkich stanowisk 

prorektorskich.  

5. Elektorzy przedstawiciele studentów i doktorantów wyrażają zgodę na kandydaturę 

prorektora ds. studenckich w odrębnym głosowaniu poprzedzającym wybór, 

bezwzględną większością głosów.  

 

VII. Wybór dziekanów.  

 

1. Wyborów dziekanów dokonują nowe rady wydziałów w okręgach od I do VI. Procedurę 

wyboru dziekana i prodziekanów określa regulamin wyborczy Okręgowych Komisji 

Wyborczych.  

2. Posiedzenie wyborcze rady wydziału prowadzi OKW.  

3. Prawo zgłoszenia kandydatów na stanowisko prodziekana przysługuje wyłącznie 

nowemu dziekanowi.  

 

VIII. Wybory członków rady wydziałów.  

 

1. W skład rady wydziału wchodzą z urzędu: dziekan, prodziekan, profesorowie, doktorzy 

habilitowani oraz nauczyciele akademiccy z kwalifikacjami II stopnia, co stanowi co 

najmniej 50% składu rady.  

2. OKW przeprowadzają wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na wydziale, wybieranych w liczbie nie mniejszej niż 10 % składu rady 

oraz przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o ile ich 

liczba na wydziale przekracza 3 osoby.  

3. Wydziałowe samorządy studenckie oraz samorząd doktorantów dokonują wyboru 

przedstawicieli studentów i doktorantów w liczbie nie mniejszej, niż 20 % składu rady 

wydziału. Liczbę tę ustala się proporcjonalnie do obu tych grup na wydziale, z tym, że 

studenci i doktoranci reprezentowani są co najmniej przez jednego przedstawiciela tych 

grup.  
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IX. Wybór członków senatu.  

 

1. W skład senatu powołanych jest z urzędu: rektor, prorektorzy, dziekani.  

Z głosem doradczym w posiedzeniach senatu uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor 

biblioteki głównej, po 1 przedstawicielu związków zawodowych.  

 

2.  Z wyboru w skład senatu wchodzą:  

a. nauczyciele akademiccy posiadających tytuł profesora, stopień doktora 

habilitowanego lub z przewodem kwalifikacyjnym II stopnia – po jednym z okręgów 

I-VI  

b. przedstawiciele z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – po jednym z okręgów  

I-VI 

c. jeden wybrany nauczyciel akademicki z jednostek ogólnouczelnianych  

i międzywydziałowych, z okręgu VII 

d. po jednym wybranym z każdego wydziału studencie  

e. jeden wybrany przedstawiciel doktorantów  

f. wybrany przedstawiciel spośród pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, z okręgu VIII  

3. Wybory przeprowadzają okręgowe komisje wyborcze, na zebraniach wyborczych 

poszczególnych okręgów.  

 

X. Przepisy ogólne.  

 

1. Wybory organów jednoosobowych i kolegialnych odbywają się zgodnie  

z zatwierdzonym przez senat kalendarzem wyborczym.  

2. Kandydowanie do jednoosobowych lub kolegialnych organów uczelni i wydziałów 

wyklucza udział w komisjach wyborczych oraz przewodniczenia zebraniom wyborczym 

odnośnego szczebla.  

3. Przedstawiciele studentów i doktorantów w organach kolegialnych są potwierdzani lub 

skład ich jest uzupełniany do 30 października każdego roku akademickiego kadencji.  

4. Protokoły ze wszystkich zebrań wyborczych poszczególne komisje wyborcze 

zobowiązane są złożyć w terminie wyznaczonym w kalendarzu wyborczym, na ręce 

urzędującej UKW.  

5. Prawomocność przeprowadzonych wyborów stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza  

i przedstawia ich wyniki ustępującemu senatowi na wniosek ustępującego rektora.  

6. Zebrania wyborcze, z wyjątkiem zebrań Kolegium Elektorów, mogą być uznane za 

prawomocne w drugim ogłoszonym terminie przy obecności minimum 30 % 

uprawnionych.  

7. Kadencja rektora, prorektorów, senatu, dziekanów, prodziekanów i rad wydziałów 

rozpoczyna się 1 września 2012 roku i trwa do 30 sierpnia 2016 roku..  

8. Regulamin niniejszy zatwierdzono na posiedzeniu senatu ASP w Krakowie  

w dniu 21 lutego 2012 roku.   
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