
REGULAMIN WYBORCZY 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. 

I. ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1.Dla przeprowadzenia czynności związanych z wyborem rektora i prorektorów, przedstawicieli do senatu, 
przedstawicieli do organów Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz na inne wybieralne stanowiska - Senat 
Akademii powołuje UCZELNIANĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ 
2. Dla przeprowadzenia czynności związanych z wyborem dziekanów, prodziekanów, przedstawicieli do rad 
wydziałów, przedstawicieli do wydziałowych kolegiów elektorów - Rady Wydziałów powołują WYDZIAŁOWE 
KOMISJE WYBORCZE. 
3. Zasady działania i zakres obowiązków Uczelnianej Komisji Wyborczej określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 
roku –  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Akademii. 
4. Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje rektor. Rektor lub prorektor wyznaczony przez 
rektora otwiera pierwsze posiedzenie Komisji, przeprowadza wybory przewodniczącego Komisji, a następnie 
przekazuje przewodniczącemu Komisji dalsze prowadzenie posiedzenia Komisji. 
5. Pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji Wyborczej zwołuje Dziekan. Dziekan lub Prodziekan 
wyznaczony przez Dziekana otwiera pierwsze posiedzenie Komisji, przeprowadza wybory przewodniczącego 
Komisji, a następnie przekazuje przewodniczącemu Komisji dalsze prowadzenie posiedzenia Komisji. 
6. Decyzje Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Wyborczej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. 
7. Uczelniana Komisja Wyborcza na pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego Komisji, zastępcę 
przewodniczącego oraz sekretarza, który protokołuje zebrania Komisji. Osoby te tworzą prezydium Komisji. 
8. Wydziałowa Komisja Wyborcza na pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego Komisji oraz sekretarza, 
który protokołuje zebrania Komisji. W przypadku nieobecności sekretarza, prowadzący zebranie wyznacza 
osobę protokołującą. 
9. Mandaty w Uczelnianej Komisji Wyborczej i Wydziałowej Komisji Wyborczej mogą być łączone. 

§ 2 

1.Czynne prawo wyborcze określa Statut i Ustawa. 
2.Bierne prawo wyborcze określa Statut i Ustawa. 
3.Każdemu z wyborców posiadającemu czynne prawo wyborcze przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. 
4.Każda osoba kandydująca do dowolnego organu uczelni składa pisemne oświadczenie o zgodzie na 
kandydowanie. 
5.Niezłożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie w wyznaczonym przez Komisję terminie 
jest równoznaczne z odmową zgody na kandydowanie. 
6.Wyboru rektora i prorektorów dokonuje uczelniane kolegium elektorów. 
7.Wyboru dziekana i prodziekana dokonuje wydziałowe kolegium elektorów. 
8.Wyboru przedstawicieli poszczególnych grup pracowników oraz przedstawicieli studentów i doktorantów do 
organów kolegialnych i wyborczych przeprowadza się na zebraniach tych grup. 
9.Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem 
wyborów czas i miejsce wszystkich zebrań wyborczych. 
10.Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem 
wyborów listę kandydatów do jednoosobowych organów Akademii oraz na zastępców jednoosobowych 
organów uczelni. 
11.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do jednoosobowych organów uczelni nie może 
nastąpić przed wyborem odpowiednich kolegiów powoływanych do ich wyboru. 



12. Wyboru przedstawicieli poszczególnych grup wyborców do organów kolegialnych i organów wyborczych 
dokonują osoby należące do tych grup spośród kandydatów należących do tych grup. 

§ 3 

1. Do przeprowadzenia każdego zebrania wyborczego właściwa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona 
co najmniej trzech przedstawicieli w tym prowadzącego i protokolanta. 
2.Komisja Wyborcza może przeprowadzić wybory Komisji Skrutacyjnej spośród uczestników danego 
zebrania wyborczego. Jeżeli to nie nastąpi, członkowie właściwej Komisji Wyborczej wydelegowani do 
przeprowadzenia danych czynności wyborczych stanowią jednocześnie Komisję Skrutacyjną.  
3.Dla ważności wyborów jednoosobowych organów uczelni oraz zastępców jednoosobowych organów uczelni 
wymagany jest udział co najmniej 2/3 składu odpowiednich kolegiów elektorów. 
4.Dla ważności wyborów przedstawicieli do kolegialnych i wyborczych organów uczelni wymagany jest udział 
uprawnionych do głosowania w liczbie nie mniejszej niż ilość obsadzanych mandatów. 
5.Aktu głosowania nie można dokonać przez osoby trzecie. 

§ 4 

1.Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych podłużną pieczęcią Akademii, 
zawierających listę kandydatów w porządku alfabetycznym oraz numer karty (na wypadek powtórzenia 
głosowania). 
2.Aktu głosowania na danego kandydata dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, przez postawienie znaku „x” 
obok jego nazwiska. 
3.Głos jest nieważny, z zastrzeżeniem ust. 6, gdy: 
a) został oddany na karcie innej niż doręczona przez Komisję Wyborczą, 
b) na karcie postawiono znak „x” obok większej ilości nazwisk, niż wynosi liczba mandatów. 
c) na karcie postawiono znak „x” obok mniejszej ilości nazwisk niż wynosiła liczba mandatów. 
4. (uchylony) 
5. W przypadku kandydowania jednej osoby w wyborach jednomandatowych: 
a) na karcie do głosowania umieszcza się słowo „TAK” oraz słowo „NIE”, 
b) aktu głosowania dokonuje się przez postawienie znaku „x” obok słowa „TAK” albo postawienia znaku „x” 
obok słowa „NIE”, 
c) głos jest nieważny, gdy postawiona znaki „x” zarówno obok słowa „TAK”, jak i obok słowa „NIE”, 
d) głos jest nieważny, gdy głosujący nie postawił znaku „x” ani obok słowa „TAK”, ani obok słowa „NIE”. 
6. Wybór uważa się za ważny, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 
7. Jeżeli w wyborach do organów kolegialnych i wyborczych niewystarczająca liczba kandydatów otrzymała 
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, na nieobsadzone mandaty przeprowadza się dodatkowe 
głosowania. Kandydatami w tych dodatkowych głosowaniach są wszyscy wcześniej zgłoszeni kandydaci, 
którzy w poprzednim głosowaniu nie otrzymali wymaganej większości głosów. W każdym kolejnym 
głosowaniu pomija się kandydata (lub w sytuacji ex aequo: kandydatów), który w poprzednim głosowaniu 
otrzymał najmniejszą liczbę głosów (z zastrzeżeniem podpunktów a, b, c). 
a) Jeżeli o mandat ubiega się jedna osoba i w wyniku głosowania nie uzyska wymaganej większości, wybory 

powtarza się w nowym terminie po przedstawieniu nowych kandydatów (kandydata). 
b) Jeżeli o mandat ubiega się kilka osób i uzyskują po 50% głosów, głosowanie należy powtórzyć. Jeżeli w 

ponownym głosowaniu sytuacja się powtórzy, o przydzieleniu mandatu decyduje losowanie 
przeprowadzone przez członków Komisji Wyborczej prowadzącej dane spotkanie wyborcze. 

c) Jeżeli liczba kandydatów spadnie poniżej liczby mandatów, należy przerwać dalsze procedowanie i 
ponownie rozpocząć procedurę wyborczą dla nieobsadzonych mandatów od momentu zgłaszania 
kandydatów. 



8. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od ilości mandatów, należy przedłużyć termin 
zgłaszania kandydatów. Głosowania można rozpocząć dopiero, gdy liczba kandydatów jest nie mniejsza niż 
liczba mandatów. 

§ 5 

1.Z zebrań wyborczych sporządza się protokoły przedstawiające przebieg zebrania oraz jego wyniki. 
Załączniki stanowią: 
a) lista obecności, 
b) protokół skrutacyjny z poszczególnych głosowań wraz z kartami wyborczymi, 
c) pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie (dotyczy wszystkich kandydatów). 
2.Protokoły zebrań, podpisane przez prowadzącego zebranie i protokolanta przekazuje się przewodniczącemu 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
3.Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akty stwierdzające wybór jednoosobowych organów 
uczelni oraz zastępców jednoosobowych organów uczelni. 
4.Aktem stwierdzającym wybór przedstawicieli do organów kolegialnych i wyborczych uczelni jest protokół 
Komisji Wyborczej. 
5.Dokumenty wymienione w ust. 1-4 Uczelniana Komisja Wyborcza przekazuje rektorowi. 

II. WYBORY JEDNOOSOBOWYCH ORGANÓW UCZELNI 
ORAZ ZASTĘPCÓW JEDNOOSOBOWYCH ORGANÓW UCZELNI 

§ 6 

1.Wyboru rektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów. 
2.Warunki kandydowania na stanowisko rektora określa Statut Uczelni. 
3.Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora przysługuje pracownikom uczelni posiadającym 
czynne prawo wyborcze oraz wszystkim studentom i doktorantom. 
4.Kandydatów na stanowisko rektora zgłasza się pisemnie do Uczelnianej Komisji Wyborczej w trybie i 
terminie podanym do wiadomości wyborców. 
5.Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
informacyjnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej Akademii listę osób zgłoszonych na kandydatów 
na stanowisko rektora oraz miejsce i ostateczny termin składania pisemnych oświadczeń o zgodzie na 
kandydowanie. Termin ten powinien być nie krótszy niż 7 dni od moment wywieszenia w/w list. 
6.Przed wyborem rektora odbywa się zorganizowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą spotkanie 
pracowników, studentów i doktorantów Akademii z kandydatami na stanowisko rektora, które przebiega w 
formie wystąpień poszczególnych kandydatów. O kolejności wystąpień decyduje losowanie. 

§ 7 

1.Wyboru rektora dokonuje się zgodnie z § 2 - § 5 niniejszego Regulaminu. 
2.Jeżeli na stanowisko rektora kandyduje jedna osoba i w głosowaniu nie uzyskała wymaganej liczby głosów – 
powtarza się wybory w nowym terminie po przedstawieniu nowego kandydata lub kandydatów. 
3.Jeżeli kandydują dwie osoby i pierwsze głosowanie nie dało pozytywnego wyniku – głosowanie powtarza 
się. Jeżeli drugie głosowanie nie doprowadziło do wyboru rektora – wybory ponawia się w nowym terminie po 
przedstawieniu nowych kandydatów (kandydata). 
4.Jeżeli liczba kandydatów na stanowisko rektora wynosi trzy lub więcej i po pierwszym głosowaniu żaden z 
kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów – kolejne głosowanie odbywa się tylko na dwóch 
kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. Dalsze postępowanie jak w ust. 3. 



5.O dokonanym wyborze rektora Uczelniana Komisja Wyborcza powiadamia ministra właściwego do spraw 
kultury i dziedzictwa narodowego. 

§ 8 

1.Kandydatów na stanowiska prorektorów zgłasza rektor-elekt. 
2.Prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 
3.Warunki kandydowania na stanowisko prorektora określa Statut Uczelni. 
4.Kandydatura na stanowisko prorektora właściwego do spraw studenckich wymaga pisemnej akceptacji 
większości przedstawicieli studentów i doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów w terminie siedmiu dni 
od ogłoszenia nazwiska kandydata na stanowisko prorektora. Wyrażenie stanowiska przez studentów i 
doktorantów powinno nastąpić w trybie głosowania zgodnego z § 4 ust. 6. Niezajęcie stanowiska na piśmie 
wobec Uczelnianej Komisji Wyborczej w wyżej wymienionym terminie uważa się za wyrażenie zgody. 
5.Do wyboru prorektora stosuje się odpowiednie zasady niniejszego Regulaminu (§ 2 - § 5). 

§ 9 

1.Wyboru dziekana dokonuje Wydziałowe Kolegium Elektorów odpowiednie dla danego wydziału. 
2.Kandydatem na stanowisko dziekana może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora. 
3.Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko dziekana przysługuje pracownikom danego wydziału 
zatrudnionym co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy oraz wszystkim studentom i doktorantom 
danego wydziału. 
4.Kandydatów na stanowisko dziekana zgłasza się pisemnie do Wydziałowej Komisji Wyborczej w trybie i 
terminie podanym do wiadomości wyborców. 
5.Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
informacyjnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej Akademii listę osób zgłoszonych na kandydatów 
na stanowisko dziekana oraz miejsce i ostateczny termin składania pisemnych oświadczeń o zgodzie na 
kandydowanie. Termin ten powinien być nie krótszy niż 7 dni od moment wywieszenia w/w list. 
6.W czasie wyboru dziekanów obowiązują odpowiednie przepisy zawarte w § 2 - § 5 oraz § 7 ust. 2-4 
niniejszego Regulaminu. 

§ 10 

1.Prodziekana wybiera Wydziałowe Kolegium Elektorów odpowiednie dla danego wydziału na wniosek 
dziekana-elekta. 
2.Kandydatem na stanowisko prodziekana może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora. 
3.Dziekan-elekt składa dla Wydziałowej Komisji Wyborczej pisemne oświadczenie, czy wybierany prodziekan 
będzie właściwy do spraw studenckich. Kandydatura na stanowisko prodziekana właściwego do spraw 
studenckich wymaga pisemnej akceptacji większości przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym 
kolegium elektorów w terminie siedmiu dni od ogłoszenia nazwiska kandydata na stanowisko prodziekana. 
Wyrażenie stanowiska przez studentów i doktorantów powinno nastąpić w trybie głosowania zgodnego z § 4 
ust. 6. Niezajęcie stanowiska na piśmie wobec Uczelnianej Komisji Wyborczej w wyżej wymienionym terminie 
uważa się za wyrażenie zgody. 
4.W czasie wyboru prodziekanów obowiązują odpowiednie przepisy zawarte w § 2 - § 5 oraz § 7 ust. 2-4 
niniejszego Regulaminu. 

III. WYBÓR CZŁONKÓW KOLEGIALNYCH I WYBORCZYCH ORGANÓW AKADEMII 

§ 11 

1.Skład Senatu określa Statut Uczelni. 



2.Do Senatu Uczelni wybierani są przedstawiciele społeczności akademickiej wymienieni w niżej określonych 
grupach i w podanej liczbie (z zastrzeżeniem ust. 3): 
a) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego - 16 przedstawicieli, 
b) pozostali nauczyciele akademiccy -  5 przedstawicieli, 
c) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi -  3 przedstawicieli, 
d) studenci i doktoranci - 6 przedstawicieli. 
3.Rektor, prorektorzy i dziekani są wliczani odpowiednio do grup wymienionych w ust. 2 podpunkty a) i b). 
4.Kandydatów zgłasza się ustnie w trakcie zebrania wyborczego danej grupy w liczbie co najmniej równej 
ilości mandatów określonych w składzie senatu dla danej grupy społeczności akademickiej. 
5.Zasady i tryb czynności wyborczych określa niniejszy Regulamin. 

§ 12 

1.Skład Rad Wydziałów określa Statut Uczelni. 
2.Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom i studentom oraz doktorantom danego wydziału 
(z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu). 
3.Do rad wydziałów wybierani są przedstawiciele społeczności akademickiej wymienieni w niżej określonych 
grupach i w podanej liczbie: 
a) nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego – w liczbie 
stanowiącej 20% składu rady (z uwzględnieniem ust. 4 oraz ust. 5), 
b) studenci i doktoranci – w liczbie stanowiącej 20% składu rady (z uwzględnieniem ust. 5). 
4.Jeżeli dziekan lub prodziekan danego wydziału należy do grupy wymienionej w ust. 3 punkt a), jest 
automatycznie wliczany do grona jej przedstawicieli. 
5.Jeżeli liczba stanowiąca 20% składu rady nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić w górę do najbliższej 
liczby całkowitej.  
6.Kandydatów zgłasza się ustnie w trakcie zebrania wyborczego danej grupy w liczbie co najmniej równej 
ilości mandatów określonych w składzie rady wydziału dla danej grupy społeczności akademickiej. 
7.Zasady i tryb czynności wyborczych określa niniejszy Regulamin. 

§ 13 

1.Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów określa Statut Uczelni. 
2.Do Uczelnianego Kolegium Elektorów wybierani są przedstawiciele społeczności akademickiej wymienieni w 
niżej określonych grupach i w podanej liczbie: 
a) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego - 20 przedstawicieli, 
b) pozostali nauczyciele akademiccy -  8 przedstawicieli, 
c) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi -  4 przedstawicieli, 
d) studenci i doktoranci - 8 przedstawicieli. 
3.Kandydatów zgłasza się ustnie w trakcie zebrania wyborczego danej grupy w liczbie co najmniej równej 
ilości mandatów określonych w składzie uczelnianego kolegium elektorów dla danej grupy społeczności 
akademickiej. 
4.Zasady i tryb czynności wyborczych określa niniejszy Regulamin. 

§ 14 

1.Skład wydziałowych kolegiów elektorów określa Statut Uczelni. 
2.Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom i studentom oraz doktorantom danego wydziału 
(z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu). 
3.Liczebność wydziałowych kolegiów elektorów określa się, jak następuje: 
a) Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku – 10 osób, 
b) Wydział Instrumentalny – 20 osób, 
c) Wydział Wokalno-Aktorski – 10 osób, 



d) Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej – 20 osób. 
4.Do wydziałowych kolegiów elektorów wybierani są przedstawiciele społeczności  akademickiej wymienieni w 
niżej określonych grupach i w podanej liczbie: 
a) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego – w liczbie 
stanowiącej 50% składu rady, 
b) pozostali nauczyciele akademiccy - w liczbie stanowiącej 30% składu rady, 
c) studenci i doktoranci - w liczbie stanowiącej 20% składu rady. 
5.Kandydatów zgłasza się ustnie w trakcie zebrania wyborczego danej grupy w liczbie co najmniej równej 
ilości mandatów określonych w składzie wydziałowego kolegium elektorów dla danej grupy społeczności 
akademickiej. 
6.Zasady i tryb czynności wyborczych określa niniejszy Regulamin. 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

§15 

1.Czas trwania mandatów oraz działania na wypadek wygaśnięcia mandatu określa Statut Uczelni oraz 
Regulaminy wyborcze studentów i doktorantów. 
2.Obowiązek informowania właściwej Komisji Wyborczej o zmianach w składzie kolegialnych organów Uczelni 
wynikających z rezygnacji, wygaśnięcia mandatu lub zwiększenia grona pracowników wchodzących 
automatycznie w skład danego gremium, a skutkujących koniecznością przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających, spoczywa na osobach przewodniczących obradom danego organu kolegialnego. 
3.Podczas wyborów przedstawicieli studentów i doktorantów do kolegialnych i wyborczych organów uczelni 
stosuje się zasady i tryb zawarty w niniejszym Regulaminie, o ile Regulaminy wyborcze tych grup nie stanowią 
inaczej. 
4.Wszystkie sprawy dotyczące wyborów, nieuregulowane niniejszym Regulaminem ani Statutem Uczelni 
rozstrzyga Senat Akademii na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
5.Protesty przeciwko ważności wyborów wnosi się pisemnie do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 2 
dni od ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić 
lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Protesty rozpatruje Uczelniana Komisja Wyborcza w 
terminie 7 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów. Z rozpatrywania protestu wyłączeni są członkowie 
Komisji, którzy prowadzili spotkanie wyborcze, którego dotyczy wniesiony protest. 
6. W przypadku braku możliwości przydzielenia mandatów w Uczelnianej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej 
z powodu uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowanie dla danych 
kandydatów. Jeżeli w ponownym głosowaniu sytuacja się powtórzy, o przydzieleniu mandatu decyduje 
losowanie. 

V. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

§16 

1. Do czasu powołania Wydziałowych Komisji Wyborczych ich funkcję sprawuje Uczelniana Komisja 
Wyborcza.


