Regulamin
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 11czerwca 2008 roku

§1
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa – zwane dalej: Kolegium Rektorów –
jednomyślnie postanawia przyjąć niniejszy zaktualizowany Regulamin Kolegium
Rektorów.
§2
W skład Kolegium Rektorów wchodzą
1.

2.
3.

Członkowie, którymi są Rektorzy:
o Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
o Akademii Muzycznej w Krakowie
o Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
o Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
o Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w
Krakowie
o Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w
Krakowie
o Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
o Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
o Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
o Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie
o Uniwersytetu Jagiellońskiego
o PWSZ w Krośnie,
o PWSZ w Nowym Sączu,
o PPWSZ w Nowym Targu,
o PWSZ w Oświęcimiu,
o PWSZ w Sanoku,
o PWSZ w Tarnowie,
o .Akademii Igantianum w Krakowie
o Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tradycyjnie członkiem KRSWK jest także przedstawiciel Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum, z tym że uczestniczy w podejmowaniu
wszystkich decyzji KRSWK z wyjątkiem wyboru władz KRSWK.
Stali uczestnicy obrad zapraszani na posiedzenia Kolegium Rektorów
reprezentujący:
o Polską Akademię Umiejętności,
o Polską Akademię Nauk,
o Wojewodę Małopolskiego,
o Marszałka Województwa Małopolskiego,
o Prezydenta Miasta Krakowa,
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.
4.

o
o
o
o

Małopolskiego Kuratora Oświaty,
ACK Cyfronet AGH,
Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Krakowa
Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich

Na posiedzenia Kolegium Rektorów mogą być zapraszane – w razie potrzeby
– inne osoby nie wchodzące w skład Kolegium.
§3

Zadaniem Kolegium Rektorów jest inspirowanie, wspomaganie i koordynowanie
współpracy Szkół Wyższych Krakowa i Małopolski oraz reprezentowanie ich
wspólnych interesów na zewnątrz, a także współdziałanie z całym środowiskiem
naukowym i kulturalnym Krakowa i Małopolski.
§4
1. Kolegium Rektorów wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Wybory przewodniczącego odbywają się z zachowaniem następujących zasad:
o Wszystkie głosowania wyborcze są tajne
o Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom
Kolegium kadencji, na którą dokonuje się wyborów
o Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który może być oddany
osobiście lub przez upoważnionego reprezentanta
o Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata
na przewodniczącego.
o Wybór przewodniczącego i jego zastępców powinien się obyć w
ostatnim roku kadencji urzędującego przewodniczącego lub na
pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji
o Wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat otrzyma więcej niż
połowę ważnych głosów spośród głosów: tak, nie.
3. Kadencja przewodniczącego Kolegium Rektorów i jego zastępców trwa cztery
lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy się z dniem 31
sierpnia ostatniego roku kadencji. Do wcześniejszego zakończenia kadencji
przewodniczącego może dojść w związku z wygaśnięciem jego kadencji jako
rektora, lub rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego.
4. Jeżeli przewodniczący przestaje pełnić funkcję przed upływem kadencji wybór
nowego przewodniczącego powinien nastąpić na najbliższym posiedzeniu
Kolegium od tego faktu.
5. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego jego obowiązki pełni pierwszy
zastępca przewodniczącego
6. Jeżeli wybór przewodniczącego nastąpił w związku z wcześniejszym
wygaśnięciem kadencji jego poprzednika, to jego kadencja kończy się z upływem
terminu kadencji, na którą wybrany był poprzedni przewodniczący.
7. Pierwsze posiedzenie po zakończeniu kadencji przewodniczącego Kolegium
Rektorów zwołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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§5
1. Kolegium Rektorów powołuje ze swego grona i odwołuje dwóch zastępców przewodniczącego.
2. Wybory zastępców przewodniczącego odbywają się z zachowaniem
następujących zasad:
o .Wszystkie głosowania wyborcze są tajne
o Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom
Kolegium kadencji, na którą dokonuje się wyborów
o Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który może być oddany
osobiście lub przez upoważnionego reprezentanta
o Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia po jednym
kandydacie na każdego zastępcę przewodniczącego. Pierwszeństwo w
przedstawieniu
kandydatur
na
zastępców
przysługuje
przewodniczącemu
o Wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat otrzyma więcej niż
połowę ważnych głosów spośród głosów: tak, nie.
3. Kadencja zastępców przewodniczącego wygasa automatycznie z chwilą
wygaśnięcia ich kadencji jako rektorów, lub rezygnacji ze stanowiska zastępcy
przewodniczącego.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

§6
Organizacja spotkania wyborczego
Zebranie wyborcze rozpoczyna się o wyboru przewodniczącego oraz
trzyosobowej komisji skrutacyjnej i sekretarza
Stwierdzenie ważności posiedzenia (obecna ponad połowa rektorów-elektów
lub reprezentujących ich osób) przez przewodniczącego Komisji mandatowoskrutacyjnej
Przedstawienie procedury wyborczej.
Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego KRSWK z sali, przy czym
zgłoszenie przez wyborcę większej liczby osób, niż ta, do której zgłoszenia
był uprawniony uważa się za nieważne. Również zgłoszenie przez wyborcę
osoby nie uprawnionej do kandydowania uważa się za nieważne
Umieszczenie na liście kandydatów wymaga zgody kandydata wyrażonej
ustnie na zebraniu wyborczym lub wcześniej na piśmie
Na liście kandydatów umieszcza się nazwiska i imiona wszystkich osób,
których kandydatury zostały ważnie zgłoszone. Nazwiska kandydatów
umieszcza się w porządku alfabetycznym.
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów
Jeżeli na listę kandydatów zostanie wpisany przewodniczący zebrania,
członek komisji skrutacyjnej lub sekretarz, zebranie dokonuje wyboru innych
osób do pełnienia tych funkcji.
Po ustaleniu listy kandydatów odbywa się głosowanie tajne
W pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie, nie mogą być obecne
inne osoby niż członkowie KRSWK w kadencji, na którą dokonuje się wyboru
władz KRSWK, lub upoważnione do ich reprezentowania osoby i sekretarz
KRSWK.
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11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Aktu głosowania dokonuje się na kartach opatrzonych odpowiednio pieczęcią
Biura Kolegium Rektorów
Głosowanie odbywa się łącznie na wszystkich kandydatów umieszczonych na
liście.
Głosowania dokonuje się przez skreślenie poszczególnych nazwisk na karcie
do głosowania.
Karty do głosowania wyborcy wrzucają do urny
Głos jest nieważny, jeżeli wyborca pozostawił na karcie do głosowania bez
skreślenia większą liczbę osób niż wybieranych w danym głosowaniu.
Po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania,
który powinien zawierać: przedmiot głosowania ze wskazaniem nazwisk
kandydatów lub treści wniosku, liczbę głosujących, wynik głosowania, datę
głosowania oraz podpisy członków komisji skrutacyjnej.
Protokół głosowania wraz z kartami oddanymi w danym głosowaniu stanowi
załącznik do protokołu zebrania.
Po zliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną przewodniczący zebrania
ogłasza wynik głosowania.
Jeżeli wybór osoby do pełnienia funkcji nie nastąpi w danym głosowaniu, w
każdym kolejnym głosowaniu pomija się osobę lub osoby, które w poprzednim
głosowaniu otrzymały najmniejszą liczbę głosów.
Jeżeli lista kandydatów została wyczerpana, następuje ponowne zgłaszanie
kandydatów, z zachowaniem zasad określonych
Głosowanie kończy się z chwilą dokonania wyboru osoby do pełnienia funkcji.
Po wyborze nowego Przewodniczącego KRSWK odbywa się wybór jego
zastępców wg tej samej procedury z zastosowaniem § 5 Regulaminu KRSWK
Protokół zebrania wyborczego podpisuje przewodniczący i sekretarz
§7

Rektor uczelni nie mogąc wziąć udziału w posiedzeniu Kolegium Rektorów, może
delegować jako swego zastępcę prorektora, lub inną osobę udzielając im stosownych pełnomocnictw.
§8
Siedzibą Kolegium Rektorów jest szkoła wyższa, której Rektor jest przewodniczącym
Kolegium Rektorów.
§9
1. Posiedzenia Kolegium Rektorów zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenie może być zwołane również na wniosek co najmniej 1/4 członków
Kolegium Rektorów.
§ 10
1. W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Kolegium Rektorów mogą być
podejmowane uchwały.
2. Prawo podejmowania uchwał przysługuje wyłącznie Rektorom, o których mowa
w § 2 ust. 1.
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3. Uchwały Kolegium Rektorów mają charakter opinii i zaleceń dla kierownictw
uczelni Krakowa i Małopolski.
§ 11
Obsługę administracyjną Kolegium Rektorów sprawuje Biuro Kolegium Rektorów.
Osobę kierującą pracą Biura Kolegium powołuje Kolegium Rektorów.
§ 12
Kolegium Rektorów może powołać stałe lub doraźne zespoły i komisje. W ich skład
mogą wchodzić zarówno członkowie Kolegium Rektorów jak też inne zaproszone
osoby.
§ 13
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, Kolegium Rektorów
działać będzie na podstawie decyzji podjętych – w razie potrzeb – doraźnie, kierując
się przy tym tradycjami krakowskiego środowiska akademickiego.
Z a t w i e r d z o n o na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w dniu 11.06.2008 roku.

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
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