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REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  

W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH  

IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

 

Rozdział I 

Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 

 

1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują:  

 w okręgach I-VII rada wydziału na wniosek dziekana  

 w okręgu VII wspólnie kierownicy jednostek 

 w okręgu IX przewodniczący samorządu studenckiego 

 w okręgu X przewodniczący samorządu doktorantów 

 w okręgu XI kanclerz. 

2. OKW powołuje się na okres czterech lat. OKW rozpoczyna się z chwilą powołania, a 

ustaje z chwilą powołania OKW następnej kadencji. 

3. Niezwłocznie po ukonstytuowaniu OKW przekazuje swój skład do sekretarza UKW. 

4. Do zadań OKW należy: 

a. przeprowadzenie wyboru elektorów w okręgu wyborczym 

b. przeprowadzenie wyborów członków rady wydziału pochodzących z wyboru w 

okręgach I-VII 

c. przeprowadzenie odpowiednio wyborów dziekana i prodziekana, kierowników 

jednostek międzywydziałowych pochodzących z wyboru  

d. przeprowadzenie wyborów przedstawicieli do senatu 

e. przeprowadzenie wyborów członków komisji dyscyplinarnej, odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej, członków komisji antymobbingowej 

f. przeprowadzenie, w razie konieczności, wyborów uzupełniających na podstawie 

zarządzenia przewodniczącego UKW  

g. informowanie UKW o przebiegu wyborów w okręgach. 

5. Członek OKW traci mandat w przypadku kandydowania w wyborach na rektora, 

prorektora, dziekana, prodziekana oraz do organów kolegialnych Uczelni. 

 

Rozdział II 

Wybór elektorów 

 

1.  Zebranie wyborcze zwołują:  

 w okręgach I-VII dziekan,  

 w okręgu VIII wspólnie kierownicy jednostek,  

 w okręgu IX przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,  

 w okręgu X przewodniczący Samorządu Doktorantów, 

 w okręgu XI kanclerz. 
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2.  Zebranie wyborcze prowadzi Przewodniczący OKW. 

3.  OKW stwierdza prawomocność zebrania wyborczego (w I terminie – w obecności 2/3 

uprawnionych, w II terminie – w obecności minimum 30% uprawnionych). 

4.  Każdy uczestnik zebrania ma prawo zgłosić dowolną ilość kandydatów na elektorów.  

5.  Po uzyskaniu zgody kandydata jego nazwisko zostaje umieszczone na liście w kolejności 

alfabetycznej. Ilość kandydatów musi przekraczać limit dla danego okręgu w określonej 

grupie o co najmniej o jedną osobę. 

6.  Każdy uczestnik zebrania otrzymuje kartę wyborczą, na której wpisuje nazwiska 

kandydatów w ilości nie większej niż wynikającej z limitu elektorów w określonej grupie 

dla danego okręgu wyborczego. 

7.  Za nieważne uznane zostają głosy: 

a.  złożone na innych kartach niż wyborcze dla danego okręgu wyborczego, 

b.  zawierające więcej nazwisk niż limit elektorów w określonej grupie w danym 

okręgu, 

c.  zawierające nazwiska spoza listy, 

d.  nie zawierające nazwisk. 

8.  OKW po obliczeniu głosów ogłasza wyniki wyborów. Wyniki zostają zapisane obok 

nazwisk kandydatów. 

9.  Spośród kandydatów, którzy uzyskali wymaganą ilość głosów (co najmniej 50% + 1 głos) 

elektorami zostają ci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

10.  Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o jedno miejsce elektorskie 

uzyskało jednakową ilość głosów (co najmniej 50% + 1 głos) OKW przeprowadza 

dodatkowe głosowanie na ich kandydatury. Decyduje zwykła większość głosów. 

11.  Jeżeli w I turze wyborów nie dokonano wyboru wszystkich elektorów określonych 

limitem,  przeprowadza się II i następne tury na tę samą listę kolejno pomniejszaną o 

kandydaturę, która uzyskała najmniejszą ilość głosów. W przypadku gdy więcej niż jedna 

osoba otrzyma tę samą najmniejszą ilość głosów, skreślone zostaną wszystkie te 

kandydatury. 

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

dokonania wyboru, przewodniczący OKW rozwiązuje zebranie wyborcze i ogłasza 

termin następnego. 

13.  Po wyborze elektorów w ilości przypadającej dla danego okręgu OKW sporządza 

protokół z zebrania wyborczego, który przekazuje sekretarzowi Uczelnianej Komisji 

Wyborczej. 

 

Rozdział III 

Wybór członków rady wydziału 

 

1.  Okręgowa Komisja Wyborcza określa liczebność rady wydziału zgodnie z 

postanowieniami §46 ust.2 Statutu ASP. 

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

habilitowani co stanowi więcej niż 50% rady. 
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3.  OKW przeprowadza wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 

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

przedstawiciela pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, o ile ich liczba 

na wydziale przekracza 3 osoby. 

4.  Wydziałowe samorządy studenckie oraz samorząd doktorantów dokonują wyboru 

przedstawicieli samorządu studenckiego i w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady. 

 

Rozdział IV 

Wybór dziekana 

  

1.  Posiedzenie wyborcze zwołuje urzędujący dziekan. 

2.  Dziekana i prodziekana wybiera rada wydziału w nowym składzie. 

3.  Posiedzenie prowadzi przewodniczący OKW. Zebranie zostaje uznane za prawomocne 

przy obecności co najmniej: 2/3 uprawnionych w I terminie i 30% uprawnionych w II 

terminie. 

4.  Każdy uczestnik zebrania ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko dziekana. 

Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5.  Nazwiska kandydatów na dziekana zostają umieszczone na liście w porządku 

alfabetycznym. 

6.  Glosowanie przeprowadza OKW.  

7.  Głosowanie wyborcze jest tajne. Każdy z wyborców może oddać głos „TAK” na dowolną 

ilość kandydatów z przedstawionej listy. 

8.  Wyborcy głosują 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  kolejnym numerem głosowania. 

9.  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 

10. OKW ogłasza wyniki tury wyborów po przegłosowaniu całej listy zgłoszonych 

kandydatów 

11. W czasie trwania tury głosowania ilość głosujących nie może się zmienić. Proporcje 

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

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

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

pomniejszoną o kandydaturę, która uzyskała najmniejszą ilość głosów. 

13. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba otrzymała tę samą najmniejszą ilość głosów, 

skreślone zostają wszystkie te kandydatury. 

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

gdy przynajmniej jeden z kandydatów otrzyma wymaganą większość głosów. 

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

dokonania wyboru (tj. kiedy żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości 
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głosów) przewodniczący OKW rozwiązuje posiedzenie wyborcze i ogłasza termin 

następnego. 

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

przewodniczący OKW zarządza dodatkowe głosowanie na ich kandydatury. Decyduje 

zwykła większość głosów. 

 

Rozdział V 

Wybór prodziekana 

 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko prodziekana przysługuje wyłącznie 

dziekanowi elektowi.  

2. Wybory na stanowisko prodziekana przeprowadza się na zasadach obowiązujących przy 

wyborze dziekana z wyłączeniem rozdziału IV pkt.4. 

 

Rozdział VI 

Wybór kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych 

 

1. Wyboru kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych dokonuje się 

w okręgu VIII.  

2. Wyboru kierowników dokonuje się w poszczególnych grupach: Międzywydziałowa 

Katedra Historii i Teorii Sztuki, Studium Języków Obcych.  

3. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim członkom grupy, w której wybiera 

się kierownika. 

4. Przepisy rozdziału IV ust.4-16 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.    

 

Rozdział VII 

Wybór członków senatu 

 

1.  Wybory członków senatu przeprowadza OKW. 

2.  W okręgach I-VII wybiera jednego przedstawiciela do senatu posiadającego tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego i jednego przedstawiciela z grupy 

pozostałych nauczycieli akademickich. 

3.  W okręgu VIII wybiera się jednego przedstawiciela. 

4.  W okręgu IX wybiera się po jednym studencie z każdego wydziału.  

5.  W okręgu X wybiera się jednego przedstawiciela doktorantów.  

6.  W okręgu XI wybiera się jednego przedstawiciela spośród pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi.  

7.  Do wyborów członków senatu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II niniejszego 

regulaminu. 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 
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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. Protokoły ze wszystkich zebrań wyborczych poszczególne OKW zobowiązane są złożyć 

w terminie wyznaczonym w kalendarzu wyborczym do sekretarza Uczelnianej Komisji 

Wyborczej.  

4. Po otrzymaniu protokołów Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów. 

W przypadku stwierdzenia ich nieważności przewodniczący UKW zarządza 

przeprowadzenie ponownych wyborów.  


