Protokół z zebrania wyborczego
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
zwołanego w celu dokonania wyboru przewodniczącego KRSWK i jego zastępców
na kadencje 2012-2013
w dniu 6 czerwca 2012 roku
1. Zebranie wyborcze odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 roku.
Podpisana lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Otwarcie zebrania. Zebranie otworzył gospodarz zebrania wyborczego rektor UJ prof. dr hab.
Karol Musioł
3. Wybór przewodniczącego zebrania. Zgłoszono 1 kandydata: prof. dr hab. Ewę Kutryś
Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na przewodniczącego zebrania
o Prof. dr hab. Ewę Kutryś
4. Wybór sekretarza zebrania. Zgłoszono 1 kandydata: mgr Leszka Śliwę
Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali mgr Leszka Śliwę na sekretarza zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono 3
kandydatów:
o prof. dr. hab. Piotra Laidlera
o dr n. med. Ewę Ziarko
o prof. dr. hab. Zbigniewa Ślipka
Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na członków Komisji Skrutacyjnej
o prof. dr. hab. Piotra Laidlera
o dr n. med. Ewę Ziarko
o prof. dr. hab. Zbigniewa Ślipka
6. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego KRSWK. Zgłoszono 1 kandydata
o prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka
7. Ustalenie listy kandydatów na przewodniczącego KRSWK.
Ustną zgodę na kandydowanie wyraził:
o prof. dr hab. Wojciech Nowak, który w ten sposób stał się kandydatem do funkcji
przewodniczącego KRSWK. Ostatecznie lista kandydatów na przewodniczącego
KRSWK liczyła 1 osobę.
8. Głosowanie pierwsze: oddano 18 głosów. Po podliczeniu głosów przez Komisję
Skrutacyjną (protokół w załączeniu) okazało się, że:
– przewodniczącym KRSWK został wybrany (w nawiasie przy nazwisku – liczba
uzyskanych głosów):
o prof. dr hab. Wojciech Nowak (18)
9. Reasumując, w wyniku w/w głosowania przewodniczącym KRSWK wybrany został:
o prof. dr hab. Wojciech Nowak

10. Zgłaszanie kandydatów na zastępców przewodniczącego KRSWK. Zgłoszono dwóch
kandydatów
o prof. dr. hab. Tadeusza Słomkę,
o ks. prof. dr. hab. Władysława Zuziaka
11. Ustalenie listy kandydatów na zastępców przewodniczącego KRSWK.
Ustną zgodę na kandydowanie wyrazili:
o prof. dr hab. Tadeusz Słomka,
o ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
którzy w ten sposób stali się kandydatami do funkcji przewodniczącego KRSWK. Ostatecznie
lista kandydatów na przewodniczącego KRSWK liczyła 2 osoby.
12. Głosowanie pierwsze: oddano głosów. Po podliczeniu głosów przez Komisję
Skrutacyjną (protokół w załączeniu) okazało się, że:
– zastępcami przewodniczącego KRSWK zostali wybrani (w nawiasie przy nazwisku – liczba
uzyskanych głosów):
o prof. dr hab. Tadeusz Słomka (18),
o ka. prof. dr hab. Władysław Zuziak (18).
13. Reasumując, w wyniku w/w głosowań zastępcami przewodniczącego KRSWK wybrani
zostali:
o prof. dr hab. Tadeusz Słomka
o ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
14. Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz zebrania
Mgr Leszek Śliwa

Przewodniczący zebrania
Prof. dr hab. Ewa Kutryś

