Załącznik nr 1
do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Uchwała nr 92/2012 Senatu PWST z dnia 13 lutego 2012 r.

ORDYNACJA WYBORCZA
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Podstawą przeprowadzenia wyborów jest uchwała wyborcza podjęta przez senat
Uczelni, co najmniej na 6 miesięcy przed upływem kadencji władz.
2. Uchwała wyborcza określa:
1) wielkość i skład procentowy reprezentacji poszczególnych grup wyborczych w:
kolegiach elektorów, senacie, radach wydziałów; reprezentacja poszczególnych
grup ustalona jest proporcjonalnie do ich liczebności, według stanu zatrudnienia
i odbywania nauki na dzień podjęcia uchwały wyborczej ostatniego roku kadencji
władz;
2) wielkość i imienny skład komisji wyborczych.
§2
1. Uchwała wyborcza określa szczegółowo liczbę mandatów do:
1) uczelnianych i wydziałowych kolegiów elektorów z zachowaniem następujących
proporcji:
- nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora, profesora
sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego
sztuki lub kwalifikacje II stopnia nie więcej niż 50%,
- pozostali nauczyciele akademiccy, nie więcej niż 20%,
- studenci, nie mniej niż 20%,
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, nie więcej niż 15%,
2) senatu Uczelni oraz rad wydziałów z zachowaniem następujących proporcji:
- nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora, profesora
sztuki, stopień doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub
kwalifikacje II stopnia, więcej niż 50%, ale nie więcej niż 60% składu senatu
i więcej niż 50% składu rady podstawowej jednostki organizacyjnej,
- pozostali nauczyciele akademiccy, nie mniej niż jednego przedstawiciela,
- studenci, nie mniej niż 20%,
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, nie więcej niż 10%.
2. W kolegiach elektorów i Senacie Uczelni, każda grupa musi posiadać co najmniej
jednego przedstawiciela.
§3
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje: nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Uczelni co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy i pracownikom nie
będącym nauczycielami akademickimi oraz studentom .
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Uczelni co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy którzy nie ukończyli
sześćdziesiątego piątego roku życia - a w przypadku osób posiadających tytuł
profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom nie będącym nauczycielami
akademickimi zatrudnionym co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy
którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia oraz studentom.
3. W przypadku, gdy z wyborem związany jest wymóg zatrudnienia w uczelni jako
podstawowym miejscu pracy (rektor, prorektor, dziekani, prodziekani) warunek ten
winien być spełniony najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji.
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§4
Wybory nadzoruje i przeprowadza uczelniana komisja wyborcza.
Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego
zastępcę.
Uczelniana komisja wyborcza przeprowadza wybory rektora i prorektorów oraz
członków rad wydziałów, kolegiów elektorów i senatu, z grupy pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi.
Krakowskich członków kolegiów elektorów i rad wydziałów wybierają ze swego
grona pracownicy zatrudnieni w Krakowie. Wybory przedstawicieli dla wydziałów
wrocławskich i bytomskiego przeprowadza się analogicznie.
Wyboru członków uczelnianego kolegium elektorów i senatu w grupie pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, można dokonać na wspólną listę, na
równoczesnym zebraniu w Krakowie z udziałem pracowników z Bytomia i we
Wrocławiu.

§5
1. Wybory na wydziałach przeprowadza międzywydziałowa komisja wyborcza.
2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
3. Wybory na Wydziałach w Krakowie i Bytomiu przeprowadza międzywydziałowa
komisja wyborcza powołana spośród osób zatrudnionych i studiujących w Krakowie
i Bytomiu
4. Wybory na Wydziałach we Wrocławiu przeprowadza międzywydziałowa komisja
wyborcza powołana spośród osób zatrudnionych i studiujących we Wrocławiu.
5. W skład komisji wyborczych wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wyborczych.
6. Komisje wyborcze powoływane są przez senat w ilości zapewniającej sprawny
przebieg wyborów.
§6
1. Kadencja komisji wyborczych trwa do następnych wyborów
Do zadań komisji wyborczych należy przeprowadzanie wyborów, a to:
1) opracowanie i podanie do publicznej wiadomości terminarza wyborów co najmniej
na 14 dni przed ich rozpoczęciem;
2) wywieszenie list osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych grupach
wyborczych, co najmniej na 10 dni przed przystąpieniem do wyborów; uwagi
dotyczące tych list przyjmowane będą przez komisje przez 7 dni, od daty ich
podania do publicznej wiadomości;
3) przygotowanie kart zgłoszeniowych;
4) nadzorowanie zgłaszania kandydatów w trybie określonym w § 12;
5) uzyskanie zgody na kandydowanie;
6) sporządzenie protokołu potwierdzającego prawidłowość przygotowanych list
kandydatów;
7) wyłonienie za swojego grona nie mniej niż 2 osobowych komisji skrutacyjnych
i podanie ich składów do wiadomości wyborców na 3 dni przed terminem zebrania
wyborczego (w składzie komisji skrutacyjnej przeprowadzającej wybory w danej
grupie nie mogą być członkowie tej grupy);
8) uzupełnienie składu komisji skrutacyjnych (w wyjątkowych przypadkach
usprawiedliwionej nieobecności) o innego członka komisji wyborczej;
9) sporządzenie protokołu z wynikami wyborów w poszczególnych grupach
wyborczych;
10) prowadzenie dokumentacji przeprowadzenia wyborów, w tym sporządzenie list
organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni;
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11) zawiadomienie rektora kończącego kadencję oraz rektora-elekta o zakończeniu
wyborów;
12) przeprowadzanie ewentualnych wyborów uzupełniających oraz głosowań nad
pozbawieniem mandatu i ewentualnych odwołań organów jednoosobowych
Uczelni.
2. Wątpliwości wyborcze powstałe w trakcie wyborów rozstrzyga przewodniczący
właściwej komisji wyborczej.
3. Odwołania dotyczące przebiegu wyborów przyjmuje i rozpatruje komisja uczelniana,
której decyzje zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
⅔ jej składu.
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§7
Międzywydziałowe komisje wyborcze na wydziałowym zebraniu wszystkich
nauczycieli akademickich z danego wydziału, przeprowadzają wybory do
uczelnianego kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich danego
wydziału. Liczba mandatów z poszczególnych wydziałów jest proporcjonalna do
liczby zatrudnionych
Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Samorządu Studentów. Liczbę elektorów ustala się proporcjonalnie do
liczby studentów z danego wydziału.
Uczelniana komisja wyborcza przeprowadza wybór elektorów spośród pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi.
W przypadku, gdy któraś z grup wyborczych nie posiada pracowników posiadających
prawo wyborcze, przysługujących mandatów nie obsadza się
§8

Do zadań komisji skrutacyjnych należy:
1. sprawdzenie uprawnień osób biorących udział w zebraniu wyborczym danej grupy;
2. stwierdzenie prawomocności zebrania;
3. informowanie wyborców o trybie zgłaszania kandydatów;
4. informowanie wyborców o trybie wyborów oraz liczbie mandatów przysługujących
danej grupie;
5. przygotowanie kart do głosowania z podaniem kolejnej tury głosowania;
6. obliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania;
7. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
§ 9.
1. Uczelniana komisja wyborcza przeprowadza wybory:
1) członków uczelnianego kolegium elektorów i wydziałowych kolegiów elektorów
oraz senatu i rad wydziałów spośród pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi,
2) rektora,
3) prorektorów, nie więcej niż dwóch – w zależności od wniosku rektora-elekta.
2. Międzywydziałowe komisje wyborcze przeprowadzają wybory :
1) członków uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów spośród nauczycieli
akademickich,
2) członków senatu spośród nauczycieli akademickich,
3) członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich,
4) dziekanów,
5) prodziekanów - nie więcej niż jednego dla danego wydziału.
3. Komisje wyborcze nie przeprowadzają wyborów przedstawicieli studentów, którzy
zgłoszą swoich przedstawicieli, wybranych do organów Uczelni w/g zasad
określonych w Regulaminie Samorządu Studenckiego.
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§ 10
1. Głosowania wyborcze oraz zgłaszanie kandydatów są tajne.
2. Głosować i zgłaszać kandydatów wolno tylko osobiście.
3. Komisja wyborcza wpisuje w porządku alfabetycznym na listę kandydatów nazwiska
osób, które zostały zgłoszone przez co najmniej 3 osoby i które wyraziły zgodę na
kandydowanie w formie pisemnej lub telefonicznej, udzielonej członkowi komisji
wyborczej. W przypadku zgody udzielonej telefonicznie, członek komisji odnotowuje
ten fakt w formie protokołu z rozmowy.
§ 11
1. Każdy z wyborców uprawniony jest do zgłaszania kandydatów.
2. Zgłaszanie kandydatów na:
- elektorów do uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów
- członków senatu
- członków rad wydziałów
odbywa się nie później niż na 7 dni przed zebraniem wyborczym przez min. 4 godziny
w wyznaczonym dniu i miejscu, podanym co najmniej 7 dni wcześniej do wiadomości
wyborców.
3. Prawo zgłaszania kandydatów z danej grupy - w liczbie nie przekraczającej liczby
mandatów - mają wyborcy tylko tej grupy z tym, że nauczyciele akademiccy mogą
zgłaszać kandydatów z obu grup nauczycieli akademickich
§ 12
1. Zgłaszanie kandydatów przyjmują członkowie komisji wyborczej w liczbie co
najmniej dwóch, spośród członków uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej,
wyznaczeni przez przewodniczącego uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej.
2. Członkowie komisji wyborczej wydając kartę zgłoszeniową udzielają informacji na
temat trybu zgłaszania kandydatów.
3. Karty zgłoszeniowe zaopatrzone są w pieczątkę Uczelni, nazwę grupy wyborczej oraz
nazwę zebrania wyborczego
4. Zgłaszanie kandydatów odbywa się przez wrzucenie do urny karty zgłoszeniowej,
z wpisanymi nazwiskami proponowanych kandydatów.
5. Otwarcie urn z kartami zgłoszeniowymi i ustalenie listy wyborczej przeprowadzają
członkowie komisji wyborczej w liczbie nie mniejszej niż 5 osób.
6. Zgłoszenie jest nieważne, jeżeli:
1) liczba wpisanych nazwisk przekracza liczbę mandatów;
2) zawiera nazwisko osoby nie uprawnionej do kandydowania w danej grupie;
3) zgłoszenia dokonano nie na karcie zgłoszeniowej.
7. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń kandydatów, zgłoszenia
powtórne dokonywane są na zebraniu wyborczym.
§ 13
1. Przeprowadza się następujące rodzaje wyborów:
1) wybory elektorów do uczelnianego kolegium elektorów,
2) wybory rektora,
3) wybory prorektorów,
4) wybory członków senatu,
5) wybory do wydziałowych kolegiów elektorów,
6) wybory dziekanów,
7) wybory prodziekanów,
8) wybory członków rad wydziałów.
2. Ilość zebrań wyborczych wynika z harmonogramu wyborów. Na jednym zebraniu
wyborczym można dokonać kilku czynności wyborczych.
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§ 14
1. Każde zebranie wyborcze otwiera przewodniczący komisji wyborczej.
2. Zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący, wybrany w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, spośród uczestników zebrania. W zależności od potrzeb,
zebranie może dokonać również wyboru sekretarza zebrania.
3. Przewodniczący zebrania może ogłosić przerwę w celu prawidłowego i skutecznego
przebiegu wyborów.

1.

2.
3.

4.

§ 15
Głosowanie odbywa się w następujący sposób:
1) na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów, a obok
słowa „tak” i „nie”. Wybór następuje przez pozostawienie słowa właściwego
(„tak” oznacza głos ”za”, „nie” oznacza głos „przeciw”)
2) liczba wybranych osób (głosy na „tak”) nie może być większa niż liczba
mandatów.
Głos jest uważany za „wstrzymujący się”, jeżeli nie przekreślono przy danym
kandydacie żadnego ze słów („tak”, „nie”).
Głos jest nieważny, jeżeli:
1) został oddany na karcie nie opatrzonej pieczątką Uczelni;
2) karta została podarta;
3) na karcie dopisano nazwiska nie figurujące na liście kandydatów;
4) skreślono oba słowa („tak” i „nie”)
5) na karcie poczyniono inne znaki niż przewidziane w ust.. 1;
6) liczba wybranych osób (głosy na „tak”) jest większa niż liczba mandatów.
Komisja skrutacyjna informuje wyborców o liczbie zgłoszeń oraz o liczbie
uzyskanych głosów, otrzymanych przez poszczególnych kandydatów.

§ 16
1. Z zebrań wyborczych sporządza się protokoły, zawierające wyniki z poszczególnych
głosowań wraz z głosami, złożone w zapieczętowanych kopertach.
2. Protokół każdego zebrania wyborczego podpisany przez przewodniczącego zebrania,
członków komisji skrutacyjnej i sekretarza zebrania, przewodniczący danej komisji
wyborczej przekazuje przewodniczącemu komisji uczelnianej.
3. Całość dokumentacji z wyborów po ich zakończeniu, przewodniczący uczelnianej
komisji wyborczej przekazuje rektorowi.

II. Wybory elektorów
§ 17
Dla przeprowadzenia wyborów organów jednoosobowych Uczelni, wybiera się na zebraniach
poszczególnych grup wyborczych kolegia elektorów:
1. uczelniane kolegium elektorów dla wyboru rektora i prorektorów;
2. wydziałowe kolegia elektorów dla wyboru dziekana i prodziekanów.
§ 18
Uczelniane kolegium elektorów tworzą przedstawiciele:
1. nauczycieli akademickich posiadających: tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy
profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego
sztuki lub kwalifikacje II stopnia,
2. pozostałych nauczycieli akademickich,
3. studentów,
4. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
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§ 19
Elektorami zostają wybrane osoby w liczbach ustalonych przez senat dla poszczególnych
grup wyborczych (nauczycieli akademickich, studentów i pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi), które w głosowaniu tajnym uzyskały ponad 50% ważnie
oddanych głosów bez względu na liczbę obecnych, z tym, że elektorów spośród nauczycieli
akademickich wybierają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na danym wydziale.
§ 20
1. Kadencja elektorów trwa do następnych wyborów.
2. Elektor i członek ciał kolegialnych traci mandat, gdy:
1) przestaje być studentem;
2) przebywa na urlopie dziekańskim;
3) przestaje być pracownikiem Uczelni;
4) przestaje być członkiem grupy, z której został wybrany;
5) złożył rezygnację z mandatu;
6) utracił czynne prawo wyborcze.
3. W razie potrzeby przeprowadza się wybory uzupełniające.

III. Wybory organów jednoosobowych
Wybory rektora
§ 21
1. Wybory rektora i prorektorów są pośrednie i dokonują ich elektorzy wybrani na
zebraniach wyborczych poszczególnych grup wyborczych, w trybie określonym
w § 5 i § i 7.
2. Elektorem danej grupy wyborczej może być jedynie osoba z tej grupy.
3. Wybory członków senatu i rad wydziałów są bezpośrednie.
§ 22
Wybory rektora przeprowadza uczelniana komisja wyborcza na zebraniu wyborczym
uczelnianego kolegium elektorów.
§ 23
Termin wyborów rektora powinien być podany do publicznej wiadomości co najmniej
na 7 dni przed zebraniem wyborczym kolegium elektorów.
§ 24
1. Zgłaszania kandydata na rektora spośród nauczycieli akademickich posiadających:
tytuł naukowy profesora, profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego,
doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia dokonują członkowie
uczelnianego kolegium elektorów co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem kolegium
elektorów, w miejscach i terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.
2. Zgłaszanie kandydatów następuje poprzez wrzucenie do urny wyborczej karty
ostemplowanej pieczątką Uczelni, z wpisanym jednym nazwiskiem proponowanego
kandydata.
3. Karta jest nieważna, jeśli wpisano na niej więcej niż jedno nazwisko kandydata lub nie
spełniono warunków określonych w ust.1.
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4. Kandydatem na rektora zostaje wybrana osoba, która uzyskała co najmniej 10
zgłoszeń i wyraziła zgodę na kandydowanie w terminie 3 dni od dnia podania przez
Uczelnianą komisję wyborczą wiadomości o uzyskaniu minimalnej liczby zgłoszeń.
5. W przypadku, gdy żadna z osób nie otrzymała minimalnej liczby zgłoszeń, o której
mowa w ust.4 lub też liczbę zgłoszeń, o której mowa w ust.4 uzyskał tylko jeden
kandydat – minimalną liczbę zgłoszeń obniża się do takiej liczby, aby wyłonić co
najmniej dwóch kandydatów.
6. Uczelniana komisja wyborcza wskazuje osoby, które uzyskały minimalną liczbę
zgłoszeń zgodnie z ust.4 lub ust.5 bez podawania konkretnej liczby zgłoszeń
uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.
7. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje konkretną liczbę zgłoszeń uzyskanych przez
danego kandydata tylko wyłącznie temu kandydatowi na jego wniosek.
§ 25
1. Na listę kandydatów na stanowisko rektora, komisja skrutacyjna wpisuje w porządku
alfabetycznym nazwiska osób, które zostały wybrane zgodnie z § 24 ust. 5, i które
wyraziły zgodę na kandydowanie. Wyrazem zgody na kandydowanie jest odpowiedź
pisemna, złożona do komisji wyborczej.
2. Listę kandydatów odczytuje przewodniczący zebrania, który może ogłosić
w zależności od potrzeb przerwę w celu przeprowadzenia konsultacji wyborców
z kandydatami.

1.
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§ 26
Dla ważności wyborów konieczny jest udział w głosowaniu ponad 50 % elektorów.
Wybór rektora następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał ponad 50 % ważnych
głosów.
Głosowanie jest tajne i następuje przez wrzucenie karty do urny wyborczej
w kolejności wyczytywanej przez sekretarza zebrania.
Głosować wolno tylko osobiście.

§ 27
1. Jeżeli na stanowisko rektora kandydują więcej niż 3 osoby i pierwsze głosowanie nie
da wyniku pozytywnego, głosowanie drugie powtarza się tylko na trzech kandydatów,
którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.
2. Jeżeli na stanowisko rektora kandydują 2 osoby, ewentualne drugie głosowanie
powtarza się na tych samych kandydatów.
3. Jeżeli drugie głosowanie nie doprowadziło do wyboru rektora, dokonuje się
ponownego zgłaszania kandydatów na zebraniu wyborczym oraz odbywa się
głosowanie na nową listę kandydatów.
4. Jeżeli na stanowisko rektora kandyduje 1 osoba - stosuje się przez analogię przepis
§ 15 ust.1, zdanie drugie.
§ 28
Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór rektora,
i o dokonanym wyborze rektora niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Wybory prorektorów
§ 29
1. Kolegium elektorów wybiera prorektorów, nie więcej niż dwóch, zależnie od wniosku
rektora-elekta.
2. Zebranie wyborcze zwołuje i przewodniczy mu rektor-elekt.
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3. Rektor-elekt posiada prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko prorektora spośród
osób zatrudnionych w Uczelni i posiadających: tytuł naukowy profesora, profesora
sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub II
stopień kwalifikacji, względnie doktora, doktora sztuki lub I stopień kwalifikacji.
4. Rektor-elekt decyduje o ilości kandydatów zgłaszanych na każde stanowisko
prorektora.
5. Ewentualna kandydatura na prorektora ds. studenckich wymaga zgody większości
przedstawicieli studentów w kolegium elektorów, przy czym winien to być kandydat
z Krakowa.
§ 30
1. Wybory prorektorów przeprowadza się wg trybu obowiązującego przy wyborze
rektora.
2. Wybór każdego prorektora odbywa się w oddzielnym głosowaniu.
Wybory dziekanów i prodziekanów
§ 31
1. Wybory dziekanów i prodziekanów organizują i przeprowadzają międzywydziałowe
komisje wyborcze.
2. Dziekanów i prodziekanów - nie więcej niż jednego, zależnie od wniosku
dziekana-elekta, wybierają członkowie wydziałowego kolegium elektorów,
wyłonionego w wyborach bezpośrednich.
3. Do trybu wyboru wydziałowego kolegium elektorów stosuje się zasady dotyczące
wyborów członków uczelnianego kolegium elektorów .

1.

2.

3.
4.

5.

§ 32
Kandydatów na dziekanów zgłaszają członkowie wydziałowego kolegium elektorów
na zebraniu wyborczym spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
i posiadających tytuł profesora, profesora sztuki, stopień naukowy doktora
habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, doktora lub posiadających
kwalifikacje I albo II stopnia.
Zgłaszanie kandydatów następuje poprzez wrzucenie do urny wyborczej karty
ostemplowanej pieczątką Uczelni, z wpisanym jednym nazwiskiem proponowanego
kandydata.
Karta jest nieważna, jeśli wpisano na niej więcej niż jedno nazwisko kandydata lub nie
spełniono warunków określonych w § 32 ust. 1.
Na listę kandydatów na stanowisko dziekana, komisja skrutacyjna wpisuje w porządku
alfabetycznym nazwiska osób, które zostały wybrane zgodnie z § 24 ust. 5, i które
wyraziły zgodę na kandydowanie. Wyrazem zgody na kandydowanie jest odpowiedź
ustna na pytanie przewodniczącego zebrania w trakcie posiedzenia kolegium, lub
pisemna, złożona do komisji wyborczej.
Listę kandydatów odczytuje przewodniczący zebrania, który może ogłosić
w zależności od potrzeb przerwę w celu przeprowadzenia konsultacji wyborców
z kandydatami.

§ 33
1. Prodziekanów wybierają członkowie wydziałowego kolegium elektorów na zebraniu
zwoływanym i prowadzonym przez dziekana-elekta.
2. Kandydatów na prodziekanów przedstawia dziekan-elekt spośród osób spełniających
warunki określone w § 32 ust.1.
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IV. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych
§ 34
Wybory przedstawicieli do senatu i rad wydziałów są bezpośrednie.
§ 35
1. Senat tworzą przedstawiciele wybrani na zebraniach wyborczych swoich grup
spośród:
1) nauczycieli akademickich posiadających: tytuł naukowy profesora, profesora
sztuki stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub
kwalifikacje II stopnia
2) pozostałych nauczycieli akademickich
3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. W przypadku wyboru tylko jednego członka senatu z danej grupy, wybory odbywają
się na jedną listę, na równoczesnych zebraniach wyborczych w Krakowie z Bytomiem
i Wrocławiu.
3. Tryb wyboru studentów do senatu określa Regulamin Samorządu Studenckiego.
§ 36
1. W skład rady wydziału wchodzą:
1) wszyscy nauczyciele danego wydziału posiadający tytuł naukowy profesora,
profesora sztuki, stopień doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki
lub kwalifikacje II stopnia, zatrudnieni co najmniej na połowie etatu oraz
przedstawiciele:
- pozostałych nauczycieli akademickich
- studentów
- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Bierne prawo wyborcze określa § 3 Ordynacji.
§ 37
1. Wybory do rad wydziałów przeprowadzają międzywydziałowe komisje wyborcze
w sposób analogiczny do trybu wyborów do senatu.
2. W przypadku, gdy liczba osób posiadających prawo wyborcze z grupy pozostałych
nauczycieli akademickich jest równa liczbie mandatów przysługujących tej grupie –
wchodzą oni w skład rady wydziału automatycznie.
3. Tryb wyboru studentów do rady wydziału, określa Regulamin Samorządu
Studenckiego.
V. Wygaśnięcie mandatu i wybory uzupełniające
§ 38
1. Wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji
przez rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana w okresie nie krótszym niż osiem
miesięcy do zakończenia kadencji.
2. Jeżeli zwolnienie z funkcji nastąpiło w okresie ostatnich 8 miesięcy, nie dokonuje się
wyboru.
Odpowiednio senat lub rada wydziału wskazują w drodze uchwały osobę, która będzie
pełnić daną funkcję do najbliższych wyborów.
3. Jeżeli w przypadku wygaśnięcia mandatu zostały naruszone proporcje określone w § 2
przeprowadza się wybory uzupełniające.
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§ 39
1. W przypadku utraty mandatu członka senatu lub rady wydziału przeprowadza się
wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające do kolegium elektorów przeprowadza
się w razie zaistnienia takiej potrzeby.
2. Wybory uzupełniające przeprowadza się także w przypadkach określonych
w § 20 ust 2. niniejszej Ordynacji.
§ 40
Wybory uzupełniające przeprowadza komisja wyborcza na podstawie wniosku organu
jednoosobowego lub kolegialnego w terminie umożliwiającym nie przerwane funkcjonowanie
Uczelni.
Skład komisji skrutacyjnej i harmonogram wyborów uzupełniających ustala przewodniczący
właściwej komisji wyborczej.
§ 41.
Odwołanie członka organu kolegialnego następuje w wyniku uchwały tego organu lub grupy
wyborczej, która dokonała wyboru. Uchwała taka zapada większością ⅔ głosów przy
obecności co najmniej 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Wniosek
o odwołanie wymaga poparcia ⅓ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 42
Rektor i prorektor uczelni publicznej mogą być odwołani przez uczelniane kolegium
Elektorów, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Uchwała o odwołaniu rektora jest podejmowana większością co najmniej ¾ głosów w
obecności co najmniej ⅔ statutowego składu uczelnianego kolegium elektorów.
Wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę
statutowego składu senatu.
Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez rektora,
Wniosek o odwołanie prorektora d/s studenckich może być zgłoszony przez co
najmniej ¾ liczby studentów wchodzących w skład senatu.
Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej ⅔ statutowego składu uczelnianego kolegium elektorów.
Odwołania dziekana i prodziekana dokonuje wydziałowe kolegium elektorów w
sposób analogiczny do trybu odwołania odpowiednio: rektora i prorektora.
W przypadku odwołania rektora przez ministra, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Artystycznego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, wyboru rektora dokonuje kolegium elektorów zwołane przez Uczelnianą
Komisję Wyborczą.

VI. Postanowienia końcowe
§ 43
1. Wybory członków i delegatów do Rady Głównej przeprowadza się na podstawie
ordynacji wyborczej do tej Rady, zgodnie z trybem określonym w Postanowieniach
ogólnych niniejszej Ordynacji
2. Wybory przeprowadza uczelniana komisja wyborcza.

Rektor PWST
prof. Ewa Kutryś
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