Załącznik nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Uchwała nr 81/2016-2020 Senatu AST w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 r.

§1
Przedmiot
Ordynacja wyborcza określa:
1. tryb wyborów:
a) do Senatu;
b) do kolegium elektorów;
c) Rektora;
d) do Rady Uczelni;
2. przypadki wygaśnięcia mandatu;
3. wybory uzupełniające.

1.
2.
3.
4.
5.
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7.

8.

§2
Zasady
Wybory członków Senatu są bezpośrednie.
Wyboru Rektora dokonuje kolegium elektorów.
Wyboru członków Rady Uczelni dokonuje Senat.
Wszystkie głosowania wyborcze są tajne.
Głosować można tylko osobiście.
Każdemu uprawnionemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów na
członka kolegium elektorów i do Senatu spośród kandydatów z jego grupy wyborczej,
przy czym liczba zgłoszeń nie może być większa niż liczba mandatów z danej grupy
wyborczej.
Umieszczenie na liście kandydatów wymaga uzyskania zgody kandydata wyrażonej
przed zebraniem wyborczym w formie pisemnej lub za pomocą poczty e-mail
potwierdzonej telefonicznie przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej lub
ustnie wyrażonej na zebraniu wyborczym. Kandydat składa również „oświadczenie
lustracyjne” lub „informację lustracyjną” oraz oświadczenie o spełnianiu warunków
określonych w §3 ust.2.
Zebranie wyborcze w grupach wyborczych jest ważne bez względu na ilość
uprawnionych osób biorących udział w głosowaniu, a wybór uważa się za dokonany,
o ile kandydat uzyska zwykłą większość głosów, z zastrzeżeniem, iż w przypadku
wyboru Rektora wymagana jest bezwzględna większość głosów.

§3
Czynne i bierne prawo wyborcze
1. Czynne prawo wyborcze posiada:
1) w przypadku wyborów do Senatu oraz do kolegium elektorów – każdy
nauczyciel akademicki oraz każdy pracownik niebędący nauczycielem
akademickim, a także studenci realizujący swe prawo zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie samorządu studenckiego;
2) w przypadku wyborów Rektora – każdy członek kolegium elektorów;
3) w przypadku wyborów Rady Uczelni – każdy członek Senatu.
2. Z zastrzeżeniem ust.3 – ust.5, bierne prawo wyborcze posiada osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
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2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku nie pracowała
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18
października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst
jedn., Dz. U. z 2017 roku poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani
nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
3. Wymóg, o którym mowa w ust.2 pkt.6) nie dotyczy:
1) przewodniczącego samorządu studenckiego, który wychodzi w skład Rady
Uczelni;
2) studentów wchodzących w skład Senatu;
3) studentów wchodzących w skład kolegium elektorów.
4. W przypadku wyborów do Senatu oraz wyborów do kolegium elektorów – niezależnie
od wymagań określonych w ust.2 – odnośnie nauczycieli akademickich wymagane
jest, aby byli zatrudnieni oni w AST jako w podstawowym miejscu pracy.
5. W przypadku wyborów Rektora – niezależnie od wymagań określonych w ust.2 –
wymagane jest, aby posiadał on co najmniej stopień doktora.
§4
Uchwała wyborcza
1. Podstawą przeprowadzenia wyborów jest uchwała wyborcza podjęta przez Senat na co
najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji władz. Projekt uchwały przygotowuje
uczelniana komisja wyborcza bieżącej kadencji.
2. Uchwała wyborcza określa w szczególności:
a) skład uczelnianej komisji wyborczej;
b) ilości mandatów z poszczególnych grup wyborczych;
c) dzień, na który ustala się liczbę osób posiadających bierne i czynne prawo
wyborcze z poszczególnych grup wyborczych.
§5
Uczelniana komisja wyborcza
1. Uczelnianą komisję wyborczą na wniosek Rektora powołuje Senat w terminie
umożliwiającym sprawne przeprowadzenie wyborów co najmniej na 6 miesięcy przed
upływem kadencji władz.
2. Uczelniana komisja wyborcza liczy co najmniej 12 osób, a w jej skład wchodzą
przedstawiciele wszystkich grup wyborczych reprezentujących wszystkie ośrodki
kształcenia studentów.
3. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy:
1) przygotowanie projektu uchwały wyborczej do przeprowadzenia wyborów
następnej kadencji;
2) ustalenie terminarza wyborczego i podanie go do publicznej wiadomości co
najmniej na 10 dni przed terminem wyborów;
3) sprawdzenie prawidłowości sporządzenia list osób posiadających czynne
i bierne prawo wyborcze i podanie ich do publicznej wiadomości co najmniej
na 14 dni przed terminem przeprowadzenia wyborów;
4) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do kolegium elektorów, Senatu, Rady
Uczelni oraz na Rektora;
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5) sporządzenie list zgłoszonych kandydatów;
6) zebranie potwierdzeń wyrażenia zgody na kandydowanie;
7) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów:
 członków Senatu;
 członków kolegium elektorów;
 Rektora;
8) stwierdzanie ważności wyborów, a w przypadku stwierdzenia ich nieważności
przeprowadzenie wyborów powtórnie.
4. Członek uczelnianej komisji wyborczej traci członkostwo w komisji w przypadku
kandydowania na Rektora. W takim przypadku nie uzupełnia się składu komisji.
5. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i składa sprawozdanie
z ich przebiegu na pierwszym posiedzeniu Senatu nowej kadencji.
§6
Organizacja pracy uczelnianej komisji wyborczej
1. Kadencja komisji wyborczej trwa do czasu powołania komisji do przeprowadzenia
kolejnych wyborów.
2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i jej przewodniczy osoba wyznaczona przez
Rektora. W trakcie posiedzenia zostaje wybrany jej przewodniczący spośród
członków komisji zatrudnionych w Krakowie oraz zastępca przewodniczącego
spośród członków komisji zatrudnionych w Filii we Wrocławiu.
3. Czynności wyborcze przeprowadzają komisje skrutacyjne w składzie co najmniej
dwuosobowym wyznaczonym przez przewodniczącego uczelnianej komisji
wyborczej.

§7
Grupy wyborcze
1. Wybory członków Senatu i członków kolegium elektorów dokonuje się w grupach:
1) profesorowie i profesorowie uczelni;
2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone
w pkt.1;
3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
2. Osoby należące do grup, o których mowa w ust.1 wybierają członków Senatu
i członków kolegium elektorów ze swojego grona.
3. Wybory studentów do Senatu i kolegium elektorów odbywają się na zasadach
określonych w regulaminie samorządu studenckiego.
§8
Skład Senatu
1. W skład Senatu wchodzą wybrani spośród osób posiadających bierne prawo
wyborcze:
1) profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu
Senatu;
2) studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu Senatu;
3) nauczyciele akademiccy zatrudnieniu na stanowiskach innych niż określone w
pkt.1 oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy
stanowią nie mniej niż 25% składu Senatu.
2. Rektor jest przewodniczącym Senatu.
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3. Ilość mandatów przypadająca na przedstawicieli poszczególnych grup, o których
mowa w ust.1określa uchwała wyborcza, z zastrzeżeniem, iż w grupie, o której mowa
w ust.1 pkt.1 każdy z wydziałów musi mieć co najmniej jeden mandat.
§9
Skład kolegium elektorów
1. W skład kolegium elektorów wchodzą wybrani spośród osób posiadających bierne
prawo wyborcze:
1) profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% i nie
więcej niż 60% składu;
2) studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu;
3) nauczyciele akademiccy zatrudnieniu na stanowiskach innych niż określone
w pkt.1 – nie więcej niż 20% składu;
4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – nie mniej niż 10%
składu.
2. Wielkość kolegium elektorów i ilość mandatów poszczególnych grup wyborczych
określa uchwała wyborcza, z zastrzeżeniem, iż w grupie, o której mowa w ust.1 pkt.1
każdy z wydziałów musi mieć co najmniej jeden mandat.
§10
Wybory do kolegium elektorów oraz do Senatu
1. Zgłoszenie kandydatów do kolegium elektorów oraz do Senatu odbywa się w terminie
wyznaczonym przez uczelnianą komisję wyborczą, co najmniej na 7 dni przed
pierwszym zebraniem wyborczym, przez dwa dni przez co najmniej 4 godziny
dziennie.
2. Zgłoszenie kandydata odbywa się w obecności co najmniej dwóch członków
uczelnianej komisji wyborczej przez wrzucenie do urny karty z proponowaną listą
kandydatów.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów
w danej grupie, zgłaszanie kandydatów uzupełnia się na zebraniu wyborczym.
§11
1. Zgłaszania kandydatów może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze
tylko osobiście.
2. Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty Uczelni.
§12
Zgłoszenie jest nieważne, jeżeli:
a) na liście umieszczono nazwiska nieuprawnione do kandydowania w danej grupie;
b) lista wpisanych nazwisk przekracza liczbę mandatów;
c) zgłoszenia nie dokona się na karcie zgłoszeniowej.
§13
1. Na listę kandydatów wpisuje się w kolejności alfabetycznej osoby, które uzyskały co
najmniej 3 zgłoszenia (zasada nie dotyczy przypadku, gdy liczba osób posiadających
czynne prawo wyborcze w danej grupie jest mniejsza).
2. Zgodę na kandydowanie należy wyrazić w formie określonej w §2 ust.7
§14
1. Każda grupa wyborcza wybiera ze swego grona:
a) członków kolegium elektorów;
b) członków Senatu.
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2. Na jednym zebraniu wyborczym można dokonać kilku czynności wyborczych.
3. W przypadku wspólnego kandydata reprezentującego Kraków oraz Filie wybory
przeprowadza się na równoczesnych zebraniach odbywających się w tych ośrodkach.
§15
1. Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej lub
wyznaczony przez niego członek komisji, którzy stwierdzają prawomocność obrad
zebrania wyborczego oraz w głosowaniu jawnym przeprowadzają wybory
przewodniczącego zebrania.
2. Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych osób posiadających czynne prawo
wyborcze z danej grupy.
3. Przewodniczący zebrania odczytuje listę kandydatów, a w przypadku, gdy takiej listy
nie ustalono przeprowadza zgłoszenia kandydatów i zarządza głosowanie.
§16
1. W pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie mogą przebywać wyłącznie
członkowie danej grupy wyborczej posiadający czynne prawo wyborcze oraz
członkowie komisji wyborczej.
2. Głosowanie odbywa się na kartkach opatrzonych pieczątką AST, na których wpisane
są nazwiska lub nazwisko kandydata.
3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” w kwadracie przed
nazwiskiem kandydata, na którego oddaje się głos.
4. Karty wrzuca się do urny w kolejności wyczytanej przez przewodniczącego zebrania.
5. Głos jest nieważny, jeżeli:
a) nie postawiono przy żadnym nazwisku znaku „x”;
b) liczba zaznaczonych nazwisk jest większa niż liczba mandatów;
c) na karcie postawiono inne znaki niż określono w ust. 3, dokonano skreśleń lub
dopisków;
d) karta została podarta;
e) oddano głos karcie na nieopieczętowanej pieczątką AST.
6. Wybrane zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
7. Przewodniczący zebrania ogłasza wyniki wyborów informując o liczbie głosów
uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.
8. W przypadku równoczesnego głosowania w dwóch ośrodkach, o których mowa w §14
ust.4 ogłoszenie wyników następuje po telefonicznym zebraniu ilości głosów
z ośrodków. Informacje te przekazuje przewodniczący zebrań.
9. Wybory w danej grupie uważa się za zakończone, jeżeli obsadzono wszystkie
mandaty.
10. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone, drugie głosowanie przeprowadza się
na listę z pominięciem osoby lub osób, które uzyskały najniższą liczbę głosów.

§17
1. Rektora wybiera kolegium elektorów.
2. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów.

5

1.
2.

3.
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§18
Zgłaszanie kandydatów na Rektora
Zgłaszanie kandydatów na Rektora odbywa się w terminie co najmniej 60 dni przed
planowanym terminem zebrania kolegium elektorów, na którym ma zostać dokonany
wybór Rektora.
Zgłoszenia kandydatów na Rektora może dokonać:
a) Rada Uczelni;
b) grupa co najmniej 5 nauczycieli akademickich;
c) grupa co najmniej 15 członków wspólnoty Uczelni.
Zgłaszanie kandydatów odbywa się pisemnie z listą osób zgłaszających kandydata na
ręce przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Wraz ze zgłoszeniem należy
przedłożyć zgodę kandydata na kandydowanie.
Listę zgłoszonych kandydatów na Rektora przewodniczący komisji wyborczej
przekazuje Radzie Uczelni.

§19
Opiniowanie kandydatów na Rektora
1. Rada Uczelni występuje do Senatu o zaopiniowanie zgłoszonych kandydatów na
Rektora.
2. Opinia Senatu jest wyrażana poprzez głosowanie tajne w obecności co najmniej 50%
składu Senatu.
§20
Wskazanie kandydatów na Rektora
Rada Uczelni po uzyskaniu opinii, o której mowa w §18, na ręce przewodniczącego
uczelnianej komisji wyborczej wskazuje kolegium elektorów kandydatów na Rektora.
§21
1. Na listę kandydatów na Rektora komisja skrutacyjna powołana spośród członków
uczelnianej komisji wyborczej wpisuje w kolejność alfabetycznej osoby, które
wyraziły zgodę na kandydowanie.
2. Zebranie wyborcze kolegium elektorów otwiera przewodniczący uczelnianej komisji
wyborczej lub wyznaczona przez niego osoba, która przeprowadza wybór
przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Listę kandydatów na Rektora odczytuje przewodniczący zebrania, który może ogłosić
w zależności od potrzeb przerwy w posiedzeniach kolegium elektorów, w celu
przeprowadzenia konsultacji z wyborcami.
§22
1. Rektorem zostaje wybrana osoba, która uzyskała bezwzględną liczbę głosów (tj. głosy
„za” stanowią więcej niż 50% ważnie oddanych głosów) przy obecności co najmniej
2/3 składu kolegium.
2. Jeżeli na Rektora kandydują trzy lub więcej osób, a pierwsze głosowanie nie
przyniosło rozstrzygnięcia, drugie głosowanie przeprowadza się na dwóch
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§23
Przewodniczący kolegium elektorów wydaje akt stwierdzający wybór Rektora i o dokonanym
wyborze Rektora niezwłocznie zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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§24
Członków Rady Uczelni, z zastrzeżeniem przewodniczącego samorządu studenckiego,
powołuje Senat.

1.

2.
3.

4.

§25
Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Uczelni
Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:
a) Rektor;
b) co najmniej 5 członków Senatu;
c) co najmniej 10 członków wspólnoty Uczelni.
Zgłaszanie kandydatów odbywa się pisemnie z listą osób zgłaszających kandydata, na
ręce przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej.
Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej na dni 7 przed posiedzeniem
Senatu, na który zaplanowano wybór członków Rady. Do zgłoszenia załącza się zgodę
kandydata na kandydowanie do Rady i jego oświadczenie o spełnianiu warunków, o
których mowa w art.20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668).
W przypadku uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów
z listy kandydatów spośród członków wspólnoty Uczelni lub z listy kandydatów spoza
wspólnoty Uczelni, powołani do Rady zostają kandydaci z danej listy, którzy
otrzymali największą liczbę głosów za ich powołaniem. Jeżeli dwóch lub więcej
kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów za ich powołaniem, przeprowadza się
dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Członkiem Rady zostaje
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego wyborem.

§26
Wygaśnięcie mandatu
1. Mandat wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) rezygnacji;
3) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18
października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym” lub informacji, o której mowa w
art.7 ust.3a tej ustawy, zwanej dalej „informacją lustracyjną”;
4) utraty biernego prawa wyborczego;
5) ustania stosunku pracy w AST w przypadku nauczyciela akademickiego lub
pracownika niebędącego nauczycielem akademickim;
6) ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów w przypadku studenta;
7) utraty statusu członka grupy, z której został wybrany;
8) wymierzenia kary dyscyplinarnej z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji;
9) odwołania.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza:
1) przewodniczący kolegium elektorów – w przypadku Rektora;
2) przewodniczący senatu – w przypadku członkostwa w Radzie Uczelni,
członkostwa w kolegium elektorów, członkostwa w Senacie.
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§27
Odwołanie
1. Rektor może być odwołany przez kolegium elektorów większością co najmniej 3/4
głosów w obecności co najmniej 2/3 jego statutowego składu. Wniosek o odwołanie
Rektora może być zgłoszony przez Senat większością co najmniej 1/2 głosów
statutowego składu Senatu albo przez Radę Uczelni.
2. Osoba wybrana do Senatu lub do kolegium elektorów może być odwołana uchwałą
grupy wyborczej, która dokonała wyboru. Uchwała taka jest podejmowana
większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu grupy wyborczej.
Wniosek o odwołanie może być zgłoszony przez co najmniej połowę składu grupy,
która dokonała wyboru.
3. Osoba wybrana do Rady Uczelni może być odwołana przez Senat większością co
najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Senatu.

1.

2.
3.
4.

§28
Wybory uzupełniające
W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, nowego Rektora na okres do końca
kadencji wybiera kolegium elektorów. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu do dnia wyboru nowego Rektora obowiązki Rektora pełni Prorektor z
Krakowa, a w przypadku jego braku najstarszy członek Senatu z Krakowa posiadający
co najmniej stopień doktora.
Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem, iż wyborów tych nie przeprowadza się, jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
W przypadku ustania członkostwa w Radzie Uczelni, Senat niezwłocznie powołuje
nowego członka na okres do końca kadencji.
W przypadku wyborów uzupełniających nie stosuje się postanowień dotyczących
terminów zgłaszania kandydatów.
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