
Uchwała nr 78/2018/2019 
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 30 września 2019 r. 
 

 
W sprawie: uchwalenia Regulaminu wyborów członków Senatu i Rad Instytutów Akademii 
Ignatianum w Krakowie 
 
 
Działając w oparciu o art. 29 i art. 32 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) Senat Akademii Ignatianum w Krakowie 
ustala, co następuje: 
 

§ 1. 
Uchwala się Regulamin wyborów członków Senatu i Rad Instytutów Akademii Ignatianum  
w Krakowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.. 
 
 

 
 
 
Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Regulamin wyborów członków Senatu i Rad Instytutów Akademii Ignatianum w Krakowie. 
 
 
 
 
 
Kraków, dnia 30 września 2019 r. 
  



Regulamin wyborów członków Senatu i Rad Instytutów Akademii Ignatianum w Krakowie 
stanowiący załącznik do Uchwały nr 78/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z 
dnia 30 września 2019 r. 

 
Regulamin wyborów członków Senatu i Rad Instytutów Akademii Ignatianum w Krakowie 

 
Zasady wyboru członków Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

1. Prawo czynne wyboru członków Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie posiadają 
odpowiednio: 
a. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Ignatianum jako podstawowym miejscu pracy, 

posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  
b. pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Ignatianum jako podstawowym 

miejscu pracy,  
c. pracownicy ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, niebędący pracownikami 

administracyjnymi, 
d. pracownicy jednostek administracyjnych zatrudnionych w Ignatianum. 

2. Prawo bierne wyboru mają zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 6 Statutu Akademii Ignatianum w 
Krakowie odpowiednio: 
a. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Ignatianum jako podstawowym miejscu pracy, 

posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  
b. pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Ignatianum jako podstawowym 

miejscu pracy,  
c. pracownicy ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, niebędący pracownikami 

administracyjnymi, 
d. pracownicy jednostek administracyjnych zatrudnionych w Ignatianum. 

3. Wyborów dokonuje się w czasie specjalnie powołanych w tym celu przez Uczelnianą 
Komisję Wyborczą zebrań grup pracowników Ignatianum, o których mowa w ust. 2. Do 
ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 50% pracowników uprawnionych 
do głosowania.  

4. Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowuje i przedstawia pracownikom Ignatianum listę 
proponowanych przedstawicieli oraz wskazuje ilość wakatów.  

5.  W przypadku, gdy osoba znajdująca się na liście przedstawicieli nie chce lub nie może 
kandydować, składa stosowne oświadczenie, wówczas nie bierze udziału w dalszej 
procedurze wyborów. 

6. Wybory są przeprowadzane przez Uczelnianą Komisje Wyborczą powoływaną  
w trybie określonym odrębnym zarządzeniem Rektora. 

7. Przewodniczący Komisji powołuje dwóch skrutatorów oraz sekretarza.  
8. Aktu głosowania dokonuje się osobiście, na kartach opatrzonych pieczęcią Akademii 

Ignatianum w Krakowie. 
9. Głosowanie odbywa się odrębnie na każdego kandydata. 
10. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie na karcie głosowania nazwiska 

przedstawiciela, z listy nazwisk, o której mowa w ust. 4. Przedstawiciel zostaje wybrany w 
przypadku, gdy liczba głosów oddanych na niego jest większa od pięćdziesięciu procent 
wszystkich ważnie oddanych głosów (większość bezwzględna). Jeśli po drugiej turze 
wyborów na przedstawiciela do Senatu przeprowadzonych z zachowaniem większości 
bezwzględnej, nie zostanie wyłoniony przedstawiciel, wówczas jego wybór następuje w 
drodze głosowania przy zachowaniu większości zwykłej, co oznacza, że przedstawicielem 
staje się ta osoba, na którą oddano najwięcej głosów. Głosowanie na kolejnego 
przedstawiciela odbywa się w sposób analogiczny. 



11. Z głosowania sporządza się protokół.  
12. Wyniki głosowania podpisane przez przewodniczącego i członków Komisji zostają 

przekazane drogą służbową Rektorowi. 
13. Tryb wyboru do Senatu studenta i doktoranta oraz czas trwania jego członkostwa w Senacie 

określa odpowiednio Regulamin Samorządu Studenckiego oraz Regulamin Samorządu 
Doktorantów. 

 
  



 
Zasady wyboru członków Rad Instytutów Akademii Ignatianum w Krakowie 

1. Prawo czynne wyboru członków Rad Instytutów Akademii Ignatianum w Krakowie 
posiadają odpowiednio: 
a) pracownicy zatrudnieni na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, 
b) pracownicy administracyjni, 
c) pracownicy zatrudnieni na stanowisku dydaktycznym, 
d) studenci. 

2. Prawo bierne wyboru mają zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Akademii Ignatianum w 
Krakowie odpowiednio: 
a) pracownicy zatrudnieni na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, 
b) pracownicy administracyjny,  
c) pracowni zatrudnieni na stanowisku dydaktycznym, 
d) studenci, przy czym w tej grupie wybory przeprowadza URSS. 

3. Wyborów dokonuje się w czasie specjalnie powołanych w tym celu przez Uczelnianą 
Komisję Wyborczą zebrań grup pracowników AIK, o których mowa w pkt. 2. Do ważności 
wyborów wymagana jest obecność co najmniej 50% pracowników uprawnionych do 
głosowania.  

4. Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowuje i przedstawia pracownikom Instytutu listę 
proponowanych przedstawicieli oraz wskazuje ilość wakatów.  

5. W przypadku, gdy osoba znajdująca się na liście przedstawicieli nie chce lub nie może 
kandydować, składa stosowne oświadczenie, wówczas nie bierze udziału w dalszej 
procedurze wyborów. 

6. Wybory są przeprowadzane przez Uczelnianą Komisje Wyborczą powoływaną  
w trybie określonym odrębnym zarządzeniem Rektora. 

7. Przewodniczący Komisji powołuje dwóch skrutatorów oraz sekretarza.  
8. Aktu głosowania dokonuje się osobiście, na kartach opatrzonych pieczęcią Akademii 

Ignatianum w Krakowie. 
9. Głosowanie odbywa się odrębnie na każdego kandydata 
10. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie na karcie głosowania nazwiska 

przedstawiciela, z listy nazwisk, o której mowa w pkt 4. Przedstawiciel zostaje wybrany w 
przypadku, gdy liczba głosów oddanych na niego jest większa od pięćdziesięciu procent 
wszystkich ważnie oddanych głosów (większość bezwzględna). Jeśli po drugiej turze 
wyborów na przedstawiciela do Rady Instytutu przeprowadzonych z zachowaniem 
większości bezwzględnej, nie zostanie wyłoniony przedstawiciel, wówczas jego wybór 
następuje w drodze głosowania przy zachowaniu większości zwykłej, co oznacza że 
przedstawicielem staje się ta osoba, na którą oddano najwięcej głosów. Głosowanie na 
kolejnego przedstawiciela odbywa się w sposób analogiczny. 

11. Z głosowania sporządza się protokół.  
12. Wyniki głosowania podpisane przez przewodniczącego i członków Komisji zostają 

przekazane drogą służbową Dyrektorowi Instytutu. 
13. Tryb wyboru do Rad Instytutów studenta oraz czas trwania jego członkostwa w Radzie 

Instytutu określa Regulamin Samorządu Studenckiego. 
 

 


