TEKST JEDNOLITY
NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 2013 R.
STATUT STOWARZYSZENIA REKTORÓW
PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, w
dalszych postanowieniach Statutu zwane Konferencją i używające akronimu
KRePSZ.
§2
KRePSZ jest zrzeszeniem osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne
wyższe szkoły zawodowe, mającym na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i
reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą.
§3
Terenem działania KRePSZ jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz znajduje
się w Ciechanowie. Konferencja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
§4
Działalność KRePSZ oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Celem KRePSZ jest:
1) inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół kierowanych przez rektorów członków,
2) podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa
zawodowego,
3) reprezentowanie interesu publicznych wyższych szkół zawodowych w środowisku
szkolnictwa wyższego, a także na zewnątrz.

§6
Dla osiągnięcia powyższych celów KRePSZ:
1) podejmuje działania na rzecz społecznego poparcia dla wyższego publicznego
szkolnictwa zawodowego,
2) zajmuje stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego
szkolnictwa zawodowego,
3) współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie,
4) współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi,
5) podejmuje działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia,
6) podejmuje działania sprzyjające poprawie finansowania publicznych wyższych szkół
zawodowych,
7) stwarza rektorom - członkom platformę wymiany informacyjnej,
8) wspiera współpracę członków z organizacjami samorządu studenckiego,
9) wspiera współpracę członków z partnerami zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE - PRAWA I
OBOWIĄZKI
§7
Członkowie KRePSZ dzielą się na:
1)
Zwyczajnych,
2)
Wspierających,
3)
Honorowych.
§8
1. Członkami zwyczajnymi KRePSZ są rektorzy publicznych wyższych szkół
zawodowych po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu na podstawie uchwały
Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ.
2. Byli rektorzy publicznych wyższych szkół zawodowych, będący wcześniej członkami
KRePSZ mogą, na własne życzenie, pozostać członkami honorowymi.
3. Osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością KRePSZ, która
zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową, może być członkiem wspierającym
KRePSZ. Osoba prawna działa w KRePSZ przez swojego przedstawiciela.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei KRePSZ lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla KRePSZ.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie -zwane
Zgromadzeniem Plenarnym, na wniosek 10 członków KRePSZ.
§9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz KRePSZ,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności KRePSZ,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
KRePSZ,

4) zgłaszania wniosków, co do działalności KRePSZ.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w działalności KRePSZ i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz KRePSZ,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w KRePSZ,
4) przestrzegania etyki nauczyciela akademickiego.
§ 10
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 11
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do KRePSZ zgłoszonej na piśmie
Prezydium, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6
miesięcy,
4) wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego za
przestępstwa pospolite,
5) nieprzestrzegania statutu i uchwał władz KRePSZ,
6) z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach KRePSZ.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 stosowną uchwałę podejmuje Prezydium. W jej
wyniku Prezydium, za pośrednictwem biura KRePSZ, jest zobowiązane zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Od uchwały Prezydium w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Plenarnego w terminie 30 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Zgromadzenia Plenarnego jest ostateczna.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KONFERENCJI
§ 12
1. Władzami KRePSZ są:
1)
Walne Zgromadzenie Członków zwane Zgromadzeniem Plenarnym,
2)
Zarząd - zwany Prezydium,
3)
Komisja Rewizyjna.

§ 13
1. Kadencja władz.
1) kadencja wszystkich władz wybieralnych KRePSZ trwa cztery lata
i rozpoczyna się 1 października roku, w którym dokonano wyboru. Wybór
odbywa się w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów
2) członek władz KRePSZ, którego kadencja rektorska wygasa 31 sierpnia
danego roku, jest zastępowany na stanowisku pełnionym w KRePSZ,
w wyborach odbywanych na wrześniowym Zgromadzeniu Plenarnym tego
samego roku, poprzedzającym początek roku akademickiego, w którym rektor
- elekt podejmuje funkcję rektora
3) w wyborach (wyborach uzupełniających) władz, uczestniczą rektorzy-elekci
w miejsce rektorów kończących kadencję.
4) członkowie wybrani do władz KRePSZ mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kolejne kadencje.
5) kadencja członka władz wybieralnych wygasa z końcem pełnienia przez niego
funkcji rektora.
§ 14
W razie, gdy skład władz KRePSZ ulegnie zmniejszeniu w okresie między zwyczajnymi
Zgromadzeniami Plenarnymi uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Wybory uzupełniające powinny się odbyć na
najbliższym Zgromadzeniu Plenarnym, mogą one zatwierdzić dokonaną kooptację lub
dokonać innego wyboru.
§ 15
1.
2.
3.

4.

6.

7.

Zgromadzenie Plenarne jest najwyższą władzą KRePSZ.
W Zgromadzeniu Plenarnym biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym
oraz nie obligatoryjnie członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z
głosem doradczym.
Rektorów członków KRePSZ może na Zgromadzeniu Plenarnym reprezentować
z głosem stanowiącym tylko prorektor, po przedstawieniu, ważnego jednorazowo,
pisemnego pełnomocnictwa rektora - członka zwyczajnego. Pełnomocnictwo to nie
może dotyczyć spraw wyborczych oraz osobowych.
Zgromadzenie Plenarne może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzenie Plenarne jest zwoływane dwa razy w roku przed kolejnymi
semestrami przez Prezydium KRePSZ, a raz na cztery lata, jako sprawozdawczowyborcze, na wrześniowym posiedzeniu kończącym kadencję Przewodniczącego
KRePSZ. Termin, miejsce i porządek obrad Prezydium podaje do wiadomości
wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne może się odbyć w dowolnym terminie. Jest
zwoływane przez Prezydium z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych KRePSZ
i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty
wpłynięcia wniosku lub żądania do Prezydium.

§ 16
1. Przy podejmowaniu uchwał i postanowień przez wszystkie władze KRePSZ
dążą do uzyskania konsensusu. Jeżeli osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, uchwały
zapadają, bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności:
1) w pierwszym terminie - przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od
pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ zapadają bezwzględną większością
głosów, na zasadach określonych w punkcie 1. niniejszego paragrafu.
3. Decyzje wyborcze oraz uchwały w sprawach osobowych głosowane są w trybie
niejawnym.
§ 17
1. Do kompetencji Zgromadzenia Plenarnego należą:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju KRePSZ,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz KRePSZ
4) udzielanie absolutorium Prezydium, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu KRePSZ,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz KRePSZ,
8) nadawanie
statusu
Honorowego
Przewodniczącego
ustępującemu
przewodniczącemu; status Honorowego Przewodniczącego nadawany jest na
wniosek nowego przewodniczącego na czteroletnią kadencję; Honorowy
Przewodniczący uczestniczy w posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz KRePSZ,
11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków KRePSZ lub jej
władze,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium,
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KRePSZ i przeznaczeniu jej majątku,
14) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz KRePSZ.

§ 18
1. Prezydium jest powołane do kierowania działalnością KRePSZ zgodnie z uchwałami
Zgromadzenia Plenarnego i reprezentuje KRePSZ na zewnątrz.
2. Prezydium składa się z 5 do 7 osób, w tym przewodniczącego oraz dwóch
wiceprzewodniczących i skarbnika.
3. Prezydium wybierane jest przez Zgromadzenie Plenarne w trzech krokach: (1) wybór
przewodniczącego, (2) wybór pozostałych członków Prezydium, (3) wybór
wiceprzewodniczących oraz skarbnika z grona wybranych członków Prezydium.

4.
5.
6.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący. Posiedzenia Prezydium
mogą odbywać się w formie telekonferencji.
Pracami Prezydium kieruje przewodniczący.
Prezydium do prowadzenia spraw KRePSZ może tworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.
§ 19

1. Do kompetencji Prezydium należą:
1) realizacja celów KRePSZ,
2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Plenarnego,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem KRePSZ,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku KRePSZ,
6) reprezentowanie KRePSZ na zewnątrz,
7) zwoływanie Zgromadzenia Plenarnego,
8) wnioskowanie do Zgromadzenia Plenarnego o skreślanie członków w sposób
określony w § 11.
§ 20
Prezydium jest obowiązane zarządzać majątkiem i sprawami KRePSZ oraz spełniać swoje
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych
przez Zgromadzenie Plenarne.
§ 21
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych KRePSZ
oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie
dwóch członków Prezydium: przewodniczącego lub jego zastępcy i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego
lub innego upoważnionego członka Prezydium.
3. Prezydium KRePSZ może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą w Biurze,
pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do czynności zwykłego
zarządu w imieniu KRePSZ.
§ 22
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością KRePSZ i
składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
§ 23
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Prezydium
2) składanie wniosków z kontroli na Zgromadzeniu Plenarnym,
3) zwołanie Zgromadzenia Plenarnego w razie nie zwołania go przez Prezydium
w terminie ustalonym w Statucie,

4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Plenarnego w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Prezydium z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Prezydium,
5) składanie wniosków o absolutorium dla władz KRePSZ,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Plenarnym.
§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić
funkcji w innych organach władz KRePSZ.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 25
1. W celu realizacji zadań statutowych KRePSZ tworzone są komisje:
1) Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych,
2) Komisja ds. Kształcenia,
3) Komisja ds. Nauki,
4) Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką,
5) Komisja ds. Ekonomicznych,
6) Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej,
7) Komisja ds. Infrastruktury Informacyjnej.
2. Komisje są tworzone i likwidowane na mocy uchwały Zgromadzenia Plenarnego.
3. Przewodniczących komisji wybiera Zgromadzenie Plenarne spośród rektorów
będących członkami Stowarzyszenia w drodze uchwały. Przewodniczący są
delegatami KRePSZ do analogicznych komisji działających przy Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
4. Członków komisji wybiera przewodniczący spośród członków stowarzyszenia, byłych
rektorów i pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych.
5. Zasady i tryb działania komisji określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie
Plenarne.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I
FUNDUSZE
§ 26
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze i może być
przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu KRePSZ podejmuje
Zgromadzenie Plenarne kwalifikowaną większością głosów -(dwóch trzecich), przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KRePSZ Zgromadzenie Plenarne określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku KRePSZ.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach oraz kodeksu cywilnego.

