SE NA T
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

Uchwała nr 9/2012
z dnia 23 stycznia 2012 roku
w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu
Na podstawie § 37 p. 2 pp 1 oraz § 104 p. 5 Statutu UMFC z dn. 26.06.2006 r. z późn. zm.),
Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina postanawia, co następuje:
§1.
Uchwala się wprowadzenie zmian i poprawek do Statutu UMFC w następujących
paragrafach: § 33 p. 4 lit. b), § 35 p. 2, § 45 p. 2, § 49 p. 1 i 2, § 50 p. 2, § 54 p. 1, § 56 p.3, 4 i
6, § 57, § 58 p. 6.
§2.
Uchwala się wprowadzenie zmian i poprawek w Załączniku nr 4 do Statutu UMFC –
Ordynacji Wyborczej, w następujących paragrafach: § 2 p. 1 i 2, § 11, § 13, § 14 p. 1 lit. d) i
e), § 17 p. 1 lit. a), § 20 p. 2, § 21 p. 4, § 28 p. 5, § 36 p. 4, § 39 p. 1, § 44.
§3.
Uchwala się zmianę punktu 18 Załącznika nr 5 do Statutu UMFC – Tryb i zasady działania
organów kolegialnych.
§4.
Treść wprowadzonych zmian i poprawek stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§5.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

prof. Stanisław Moryto
Rektor, przewodniczący Senatu UMFC

Załącznik do uchwały Senatu nr 9/2012

Zmiany treści zapisów Statutu UMFC
1. w § 33 Statutu w punkcie 4 lit. b skreśla się słowo „pozostałych”, zaś dopisuje się
słowa „II grupy” po słowie „akademickich”.
2. § 35 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Wyborów przedstawicieli pozostałych grup dokonują:
wydziałowe zebrania danej grupy nauczycieli akademickich, Rada Studentów oraz
ogólnouczelniane zebranie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi –
bezwzględną większością głosów”
3. W § 45 pkt. 2 Statutu dodano po słowie „akademickich” słowo „Uniwersytetu”. Po
uzupełnieniu początek pkt. 2 brzmi: „Rektor jest wybierany spośród nauczycieli
akademickich Uniwersytetu ...posiadających….”. (26 głosów „za”)
4. W § 49 pkt. 1 skreślono zapis: „nie więcej niż czterech”, a wprowadzono w to miejsce
zapis „trzech lub czterech”. W tym samym punkcie dodano zdanie: „Liczbę
prorektorów określa każdorazowo rektor-elekt”. (26 głosów „za”)
5. W § 49 pkt. 2 Statutu wprowadzono po słowie: „akademickich” słowo „Uniwersytetu”.
(26 głosów „za”)
6. W § 50 pkt. 2 Statutu wprowadza się po słowie: … „akademickich” słowo
„Uniwersytetu”. (26 głosów „za”)
7. W § 54 wprowadzono nowy punkt z nr 1w brzmieniu: „Osoby pełniące funkcje
organów jednoosobowych oraz ich zastępcy powoływani są w drodze wyborów”.
Dotychczasowe punkty zyskały kolejną numerację. (25 głosów „za”)
8. W § 54 pkt. 2 w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadzono zapis: „Czas trwania
kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio: regulamin
samorządu studentów i regulamin samorządu doktorantów”. (23 głosów „za”)
9. Tekst p.4 §56 uzupełniono poprzez dodanie na końcu słów: „na okres do końca
kadencji.” (25 głosów „za”)
Tekst p. 5 §56 zmieniono poprzez przywołanie także postanowień p. 5.
(Postanowienia pkt. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu
Dziekana i Prodziekana). (25 głosów „za”)

10. Zmieniono zapis § 57 na: „Zasady odwoływania osób pełniących funkcje organów
jednoosobowych i ich zastępców oraz zasady pozbawiania mandatu członka organu
kolegialnego określone są w § 42 i §43 Ordynacji wyborczej.” (25 głosów „za”)
11. W § 58 statutu wprowadzono punkt 6 o treści: „na potrzeby opisu procedur
wyborczych w statucie używane są określenia „nauczyciel akademicki grupy I” i
„nauczyciel akademicki grupy II”.
Wprowadzono w ust. 6 p. a) o treści: „Do grupy I zalicza się nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora
nadzwyczajnego, profesora wizytującego oraz wszystkich pozostałych nauczycieli
posiadających tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy profesora sztuki, tytuł profesora
sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki
lub kwalifikacje II stopnia”.
Wprowadzono w ust. 6 p b) o treści: „Do grupy II zalicza się pozostałych nauczycieli
akademickich”. (26 głosów „za”)

Zmiany w Ordynacji Wyborczej – załącznik nr 4 do Statutu.
12. W § 2, pkt. 1, wprowadzono zapis „Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom
akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,
zatrudnionym w Uniwersytecie co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy,
studentom oraz doktorantom.” (26 głosów „za”)
13. Tekst § 2, pkt. 2, zmieniono na: „Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielem
akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,
zatrudnionym co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, którzy w dniu
wyborów gnie ukończyli 65 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł
profesora 70 roku życia, a także studentom oraz doktorantom”. (28 głosów „za”)
14. W § 11 w miejsce dotychczasowych zapisów wprowadzono treść następującą:
„Definicje wymaganych większości w głosowaniach określa punkt 18 załącznika nr 5
do statutu „Zasady i tryb działania organów kolegialnych”. (28 głosów „za”)
15. W §13 w pierwszym zdaniu p. 1 uzupełniono tekst, dodając przed słowem siedmiu
słowa: „co najmniej”. (28 głosów „za”)
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16. W § 14 pkt. 1 lit. d i e) skreślono słowa na końcu zdania: „oraz studentów i
doktorantów”. (25 głosów „za”)
17. W § 17, pkt. 1 lit. a) dodano słowo „wizytujący”. Po uzupełnieniu początek lit. a)
brzmi: „wszyscy profesorowie zwyczajni, nadzwyczajni i wizytujący oraz ...”. (26
głosów „za”)
18. W § 20 dodano zdanie 2 o treści: „W spotkaniach przedwyborczych mogą uczestniczyć
wszyscy członkowie społeczności akademickiej.” (26 głosów „za”)
19. W § 21, na końcu pkt. 4 dodano słowa: „, w głosowaniu jawnym”. (26 głosów „za”)
20. W § 28 wprowadzono pkt. 5 o treści: „Niezajęcie stanowiska przez elektorów
studentów i doktorantów w terminie wskazanym w terminarzu wyborczym uważa się za
wyrażenie akceptacji dla proponowanej kandydatury prorektora ds. studenckich.” (26
głosów „za”)
21. W § 36 punkt 4 otrzymał brzmienie: „W zebraniach wyborczych do wydziałowych
Kolegiów Elektorów pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni
na wydziale uczestniczą w wyborach z czynnym i biernym prawem wyborczym.” (26
głosów „za”)
22. W § 39 pkt. 1 skreślono słowo „kwalifikowaną”. (26 głosów „za”)
23. W § 44 skreślono dotychczasowy zapis i wprowadzono następujący: „Mandat członka
organu kolegialnego oraz członka Kolegium Elektorów wygasa w przypadkach
określonych w paragrafie 55 statutu.” (26 głosów „za”)

Zmiany w załączniku nr 5 do Statutu: „Zasady i tryb działania organów
kolegialnych” - nowy Punkt 18
„Pkt.1: Istnieją trzy rodzaje wymaganej większości głosów: większość zwykła,
większość bezwzględna i większość kwalifikowana.
Pkt. 2: wymóg zwykłej większości głosów oznacza, że liczba głosów „za” jest większa
niż głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące” nie mają wpływu na wynik głosowania.
Pkt 3: wymóg bezwzględnej większości głosów oznacza, że liczba głosów „za” jest
większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
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Pkt. 4: wymóg kwalifikowanej większości głosów oznacza, że zdefiniowana procentowo
lub ułamkowo liczba głosów „za” odniesiona do wymaganej przez uchwałodawcę
liczby głosujących spełnia wymagania określone w odpowiednich zapisach statutu.
Pkt. 5: przy ustalaniu czy uzyskano wymaganą większość głosów nie uwzględnia się
głosów nieważnych.” (21 głosów „za”).
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