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Zgromadzenie  Plenarne  Konferencji  Rektorów  Akademickich  Szkół 
Polskich  –  działając  na  podstawie  Art. 19  ust. 1  Statutu  KRASP  - 
wprowadza  zmiany w Statucie  wymienione  w dokumencie Zmiany w 
Statucie KRASP wprowadzone w dniu 14 listopada 2005 r., stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                         Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty



Załącznik do uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP 
z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Statucie KRASP

Zmiany w Statucie KRASP wprowadzone w dniu 14 listopada 2005 r.

1) w Art. 4 ust. 1 w pkt c) przecinek zastępuje się kropką oraz dodaje się pkt d) w brzmieniu:
„d) Komisja Rewizyjna KRASP, będąca organem kontroli wewnętrznej w rozumieniu Art. 11 ust. 3 Prawa 

o stowarzyszeniach, w związku z Art. 54 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym.”;

2) w Art. 5 ust. 1 pkt c) otrzymuje brzmienie:
„c) dokonuje wyboru Przewodniczącego KRASP i jego zastępców, Komisji Rewizyjnej KRASP oraz może 

dokonywać wyboru Honorowego Przewodniczącego KRASP,”;

3) w Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zgromadzenie  Plenarne  KRASP zwołuje  Przewodniczący  lub  –  z  upoważnienia  Prezydium –  jego 

zastępca, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Prezydium KRASP,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP,
- na wniosek co najmniej 3 konferencji poszczególnych typów szkół wyższych.”;

4) w Art. 9 ust. 3 i ust. 6 otrzymują brzmienie:
„3. W pracach Prezydium KRASP biorą udział z głosem doradczym:

a) Sekretarz Generalny KRASP,
b) Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  KRASP  albo  jego  zastępca  lub  upoważniony  przez 

przewodniczącego Komisji członek Komisji,
c) inne osoby zaproszone przez Prezydium lub Przewodniczącego KRASP.”;

„6. Prezydium  KRASP zwołuje  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał  Przewodniczący  KRASP lub,  z  jego 
upoważnienia, zastępca Przewodniczącego:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej KRASP,
c) na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium.”;

5) po Art. 9 dodaje się Art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej KRASP należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności KRASP,
b) kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Prezydium KRASP,
c) składanie  podczas  Zgromadzenia  Plenarnego  KRASP  sprawozdania  wraz  z  wnioskami 

dotyczącymi udzielenia absolutorium Prezydium KRASP,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Prezydium KRASP lub Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 5 do 9 osób wybieranych przez Zgromadzenie Plenarne KRASP w 
głosowaniu  tajnym,  bezwzględną  większością  ważnie  oddanych  głosów,  przy  obecności  więcej  niż 
połowy uprawnionych do głosowania.

3. W  skład  Komisji  Rewizyjnej  wchodzą  rektorzy  uczelni  członkowskich.  W  skład  Komisji  mogą 
wchodzić także byli rektorzy uczelni członkowskich, z tym że liczba rektorów aktualnie pełniących swe 
funkcje musi przekraczać połowę składu komisji.

4. Wybór Komisji  Rewizyjnej na nową kadencję,  z zachowaniem wymagań określonych w ust.  2 -  4, 
następuje w okresie ostatnich 4 miesięcy bieżącej kadencji; wyboru dokonują rektorzy wybrani na nową 
kadencję.

5. Komisja Rewizyjna wybiera z grona swych członków przewodniczącego i jego zastępcę.
6. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Prezydium KRASP, a także z 

pełnieniem funkcji Sekretarza Generalnego KRASP.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”;

6) w art. 10 skreśla się ust. 2.

7) występujące w Statucie sformułowanie „Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych” zastępuje 
się sformułowaniem „Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych”.
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