
Zał�cznik do uchwały 6/IV 
Zgromadzenia Plenarnego KRASP  

 
 
 

STATUT  
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

 
uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne KRASP 

w dniu 24 wrze�nia 2005 r. 
 

 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - KRASP, została powołana w dniu 7 
czerwca 1997 r. przez rektorów szkół wy�szych, b�d�cych członkami konferencji rektorów 
poszczególnych typów szkół wy�szych: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, 
pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych i artystycznych. W dniu 20 kwietnia 1998 r. 
Zgromadzenie Plenarne KRASP podj�ło decyzj� o wł�czeniu do KRASP, na prawach 
członków zało�ycieli, rektorów - członków konferencji rektorów akademii wychowania 
fizycznego.  
 
W dniu 30 wrze�nia 2000 r. Zgromadzenie Plenarne postanowiło przyzna� Konferencji 
Rektorów Uczelni Zawodowych (działaj�cej aktualnie jako Konferencja Rektorów 
Pa�stwowych Szkół Zawodowych - KRePSZ) status stowarzyszonego członka zbiorowego 
KRASP.  
 
Zgromadzenie Plenarne uczyniło to w przekonaniu o istotnej roli uczelni zawodowych w 
systemie szkolnictwa wy�szego, które - zgodnie z zało�eniami Procesu Bolo�skiego - 
kształc�c studentów studiów I lub II stopnia przygotowuj� swoich absolwentów do 
wykonywania zawodu, ale tak�e do kontynuowania studiów II stopnia w uczelniach 
akademickich. Wskazuje to na potrzeb� partnerstwa zarówno pomi�dzy uczelniami 
zawodowymi i akademickimi, jak i organizacjami zrzeszaj�cymi te uczelnie.  
 
KRASP stoi na stra�y tradycyjnych warto�ci akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, 
odpowiedzialno�ci i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wy�szych, gwarantuj�cej im w 
szczególno�ci prawo do okre�lania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi 
zainteresowana jest społeczno�� akademicka. 
 
Do�wiadczenia pierwszych lat działania KRASP oraz procesy zachodz�ce w polskim i 
europejskim szkolnictwie wy�szym wskazuj� na potrzeb� działania Konferencji w szerokiej 
formule, zapewniaj�cej mo�liwo�� współdziałania rektorów i poszanowania to�samo�ci 
ró�nych typów uczelni - publicznych i niepublicznych, du�ych i małych, akademickich i 
zawodowych, prowadz�cych kształcenie na wielu kierunkach i bardziej specjalistycznych, 
działaj�cych w du�ych o�rodkach akademickich i mniejszych miejscowo�ciach, o wieloletniej 
tradycji i tych nowo utworzonych. 

 
Art. 1 

 
1. KRASP działa jako Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w rozumieniu 

Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy�szym. 
 
2. KRASP realizuje swoje cele i zadania zgodnie z Art. 55 tej ustawy, wspieraj�c działania 

Parlamentu i Rz�du RP  na rzecz edukacji, nauki i kultury, współdziałaj�c z ministrami 
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wła�ciwymi do spraw szkolnictwa wy�szego i nauki, a tak�e innymi ministrami 
nadzoruj�cymi szkoły wy�sze oraz z Rad� Główn� Szkolnictwa Wy�szego, Pa�stwow� 
Komisj� Akredytacyjn� i Parlamentem Studentów RP. 

 
Art. 2 

 
1. KRASP jest dobrowolnym stowarzyszeniem – reprezentowanych przez rektorów – 

polskich szkół wy�szych posiadaj�cych uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co 
najmniej jednej dyscyplinie.  

 
2. Rektorzy szkół wy�szych, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej uczelniami 

członkowskimi, mog� działa� w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów 
szkół wy�szych:  
a) uniwersytetów, 
b) uczelni technicznych, 
c) uczelni rolniczych, 
d) uczelni pedagogicznych, 
e) uczelni ekonomicznych, 
f) uczelni medycznych, 
g) uczelni artystycznych, 
h) akademii wychowania fizycznego, 
i) uczelni wojskowych, 
j) akademickich uczelni niepa�stwowych. 
Rektorzy publicznych wy�szych szkół zawodowych działaj� w ramach konferencji 
rektorów publicznych szkół zawodowych maj�cej status zbiorowego członka 
stowarzyszonego.  

 
3. Status uczelni członkowskiej mo�e by� nadany indywidualnie - poszczególnym 

uczelniom, lub zbiorowo - wszystkim uczelniom, nale��cym do konferencji rektorów 
okre�lonego typu szkół wy�szych, z zachowaniem warunków okre�lonych w ust. 1. 

 
4. Status uczelni członkowskich - zbiorowo wszystkim uczelniom nale��cym do konferencji 

rektorów okre�lonego typu szkół wy�szych, nie wymienionego w ust. 2, nadaje 
Zgromadzenie Plenarne KRASP na wniosek Prezydium KRASP. 

 
5. Status uczelni członkowskiej - indywidualnie danej uczelni nale��cej lub nie do 

konferencji rektorów okre�lonego typu szkół wy�szych, wymienionego w ust. 2, nadaje 
Prezydium KRASP na wniosek konferencji rektorów wła�ciwego typu szkół wy�szych 
lub samej zainteresowanej szkoły wy�szej.  

 
6. Status uczelni stowarzyszonej mo�e by� nadany indywidualnie poszczególnym uczelniom 

prowadz�cym studia magisterskie. Status uczelni stowarzyszonej mo�e by� tak�e nadany 
zbiorowo wszystkim uczelniom nale��cym do konferencji rektorów nie wymienionych w 
ust. 2, zrzeszonym według okre�lonych kryteriów. Do trybu nadawania statusu uczelni 
stowarzyszonej stosuje si� odpowiednio postanowienia ust. 4 i 5.  

 
Art. 3 

 
1. Celem KRASP jest:  

a) inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich na rzecz 
realizacji ich misji, 
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b) podejmowanie działa� prowadz�cych do stworzenia efektywnego i zintegrowanego 
systemu edukacji narodowej oraz działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wy�szego, 
nauki i kultury, 

c) reprezentowanie misji szkolnictwa wy�szego i nauki, a tak�e wspólnych interesów  
uczelni akademickich.  

 
2. Dla osi�gni�cia powy�szych celów KRASP: 

a) podejmuje działania na rzecz stworzenia społecznego poparcia dla rozwoju 
szkolnictwa wy�szego i nauki w Polsce, 

b) wyst�puje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa 
wy�szego, nauki i kultury oraz w �ywotnych sprawach �rodowiska akademickiego, 

c) dba o utrzymanie zasad etycznych, warto�ci akademickich i etosu nauczyciela 
akademickiego oraz odpowiedniego poziomu kształcenia studentów i doktorantów,  

d) wyra�a z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotycz�cych 
szkolnictwa wy�szego, nauki i kultury,  

e) współdziała ze stowarzyszeniami i korporacjami reprezentuj�cymi polskie �rodowiska 
akademickie i naukowe oraz gospodarcze,  

f) współdziała z organami władzy publicznej oraz urz�dami, instytucjami i 
organizacjami działaj�cymi na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury, 

g) uczestniczy w działaniach mi�dzynarodowych organizacji i stowarzysze� 
zrzeszaj�cych uczelnie lub instytucje naukowe, 

h) podejmuje działania sprzyjaj�ce poprawie jako�ci kształcenia,  
i) podejmuje działania wspieraj�ce podmiotowo�� studentów oraz elastyczno�� i 

ró�norodno�� form kształcenia, wynikaj�ce m.in. z bogactwa tradycji instytucji  
akademickich, 

j) podejmuje działania sprzyjaj�ce zrównowa�onemu rozwojowi systemu szkolnictwa 
wy�szego obejmuj�cego wszystkie typy i rodzaje uczelni,  

k) zapewnia zainteresowanym uczelniom członkowskim zaplecze informacyjne, 
szkoleniowe  i doradcze w zakresie kierowania uczelni�.  

 
3. KRASP  przedstawia organom władzy publicznej opinie i wnioski zgodnie z Art. 55 

ustawy Prawo o szkolnictwie wy�szym. 
 

Art. 4 
 
1. Organami KRASP s�:  

a) Zgromadzenie Plenarne KRASP, b�d�ce walnym zebraniem członków w rozumieniu 
Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zwi�zku 
z Art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy�szym, 

b) Prezydium KRASP, b�d�ce zarz�dem w rozumieniu Art. 11 ust. 3 Prawa o 
stowarzyszeniach, w zwi�zku z Art. 54 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wy�szym.  

c) Przewodnicz�cy KRASP. 
 
2. Kadencja organów KRASP pokrywa si� z kadencj� rektorów okre�lon� w ustawie Prawo 

o szkolnictwie wy�szym. 
 

Art. 5 
 
1. Zgromadzenie Plenarne KRASP, w skład którego wchodz� - jako członkowie 

indywidualni - przedstawiciele uczelni członkowskich oraz członkowie Prezydium 
KRASP b�d�cy byłymi rektorami uczelni członkowskich, a tak�e - w charakterze 
indywidualnych członków stowarzyszonych, bior�cych udział w posiedzeniach z głosem 
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doradczym - przedstawiciele uczelni stowarzyszonych oraz przedstawiciele publicznych 
szkół zawodowych zrzeszonych w KRePSZ: 
a) nadaje status uczelni członkowskich w trybie zbiorowym,  
b) uchwala wytyczne kierunkowe dla pozostałych organów i komisji KRASP,  
c) dokonuje wyboru Przewodnicz�cego KRASP i jego zast�pców, oraz mo�e dokonywa� 

wyboru Honorowego Przewodnicz�cego KRASP, 
d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Przewodnicz�cego KRASP z działalno�ci 

KRASP, 
e) podejmuje uchwały z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub 

Przewodnicz�cego KRASP albo Przewodnicz�cego konferencji rektorów danego typu 
szkół wy�szych.  

 
2. Zgromadzenie Plenarne KRASP zwołuje Przewodnicz�cy lub – z upowa�nienia 

Prezydium  – jego zast�pca, w miar� potrzeby, jednak nie rzadziej ni� raz w roku:  
- z własnej inicjatywy,  
- na wniosek Prezydium KRASP,  
- na wniosek co najmniej 3 konferencji poszczególnych typów szkół wy�szych.  

 
3. W okresie pomi�dzy posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego działa w jego imieniu 

Prezydium KRASP.  
 

Art. 6 
 
1. Przewodnicz�cego KRASP oraz jego dwóch zast�pców wybiera Zgromadzenie Plenarne 

KRASP w głosowaniu tajnym, bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� wa�nie oddanych głosów, przy 
obecno�ci wi�cej ni� połowy uprawnionych do głosowania.  

 
2. Wybór Przewodnicz�cego KRASP oraz jego zast�pców na now� kadencj�, z 

zachowaniem wymaga� okre�lonych w ust. 1, nast�puje w okresie ostatnich 4 miesi�cy 
bie��cej kadencji; wyboru dokonuj� rektorzy wybrani na now� kadencj�, ze swego grona. 

 
3. Zgromadzenie wyborcze zwołuje Przewodnicz�cy KRASP bie��cej kadencji, lub –                  

z upowa�nienia Prezydium – jego zast�pca. 
 

Art. 7 
 
Przewodnicz�cy KRASP kieruje jej działalno�ci�, przewodniczy pracom Prezydium KRASP 
oraz reprezentuje KRASP na zewn�trz.  
 

Art. 8 
 
Zgromadzenie Plenarne KRASP, w trybie okre�lonym w Art. 6 ust. 1, mo�e wspólnie z 
gronem rektorów-elektów - na wniosek Przewodnicz�cego-elekta KRASP - nada� 
ust�puj�cemu Przewodnicz�cemu KRASP na okres kolejnej kadencji status Honorowego 
Przewodnicz�cego KRASP.  
 

Art. 9 
 
1. W skład Prezydium KRASP wchodz� z urz�du:  

a) Przewodnicz�cy KRASP, 
b) Honorowy Przewodnicz�cy KRASP, 
c) dwóch zast�pców Przewodnicz�cego KRASP,  
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d) przewodnicz�cy konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wy�szych, 
wybrani przez te konferencje.  

 
2. W skład Prezydium KRASP wchodz� tak�e przewodnicz�cy poszczególnych stałych 

komisji KRASP oraz przewodnicz�cy Komisji Akredytacyjnej - Zespołu Bolo�skiego 
KRASP, o ile jest rektorem uczelni członkowskiej, a tak�e na prawach członka 
stowarzyszonego, z głosem doradczym - przewodnicz�cy KRePSZ. 

 
3. W pracach Prezydium KRASP bior� udział z głosem doradczym:  

a) Sekretarz Generalny KRASP,  
b) inne osoby zaproszone przez Prezydium lub Przewodnicz�cego KRASP.  

 
4. Liczba rektorów aktualnie pełni�cych swe funkcje musi przekracza� połow� składu 

Prezydium.  
 
5. Prezydium KRASP w okresie mi�dzy posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego KRASP 

podejmuje uchwały w imieniu KRASP, a ponadto:  
a) reprezentuje KRASP na zewn�trz, 
b) powołuje stałe i dora�ne komisje KRASP, 
c) nadaje status uczelni członkowskich KRASP w trybie indywidualnym,  
d) podejmuje wszystkie decyzje nie zastrze�one dla innych organów KRASP.  

 
6. Prezydium KRASP zwołuje nie rzadziej ni� raz na kwartał Przewodnicz�cy KRASP lub, z 

jego upowa�nienia, zast�pca Przewodnicz�cego:  
a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium.  

 
Art. 10 

 
1. W celu realizacji istotnych celów KRASP tworzone s� na czas kadencji organów KRASP 

komisje stałe KRASP; komisje dora�ne mog� by� tworzone w celu załatwiania 
okre�lonych spraw i maj� okresowy charakter. 

 
2. Jedna z komisji stałych, wskazana przez Prezydium, wykonuje funkcje komisji rewizyjnej 

KRASP, b�d�cej organem kontroli wewn�trznej w rozumieniu Art. 11 ust. 3 Prawa o 
stowarzyszeniach, w zwi�zku z Art. 54 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wy�szym. 

 
3. Prezydium KRASP powołuje i odwołuje komisje i ich przewodnicz�cych oraz okre�la ich 

skład, a tak�e wyznacza zadania komisji.  
 
4. W skład komisji wchodz� rektorzy uczelni członkowskich. W skład komisji mog� 

wchodzi� tak�e byli rektorzy uczelni członkowskich, z tym �e liczba rektorów aktualnie 
pełni�cych swe funkcje musi przekracza� połow� składu komisji.  

 
5. Przewodnicz�cym komisji mo�e by� ka�dy członek komisji, tak�e były rektor uczelni 

członkowskiej.  
 
6. Do wa�no�ci postanowie� komisji niezb�dne jest, aby aktualni rektorzy stanowili wi�cej 

ni� połow� obecnych na danym posiedzeniu.  
 
7. Postanowienia komisji maj� charakter wewn�trzny i mog� by� przedstawiane wył�cznie 

organom KRASP. 
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Art. 11 
 
1. W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich działa Komisja 

Akredytacyjna - Zespół Bolo�ski KRASP. 
 
2. W skład Komisji Akredytacyjnej, stanowi�cej forum współdziałania komisji 

akredytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wy�szych, wchodz�:  
a) przewodnicz�cy komisji akredytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych typów 

szkół,  
b) osoby wyznaczone przez Prezydium. 
W skład Komisji wchodzi z głosem doradczym przedstawiciel KRePSZ.  

 
3. W skład Zespołu Bolo�skiego, którego zadaniem jest okresowe dokonywanie oceny 

przebiegu Procesu Bolo�skiego w naszym kraju na tle zmian zachodz�cych w innych 
krajach oraz przedstawianie inicjatyw i rekomendacji dotycz�cych niezb�dnych działa�, 
wchodz� osoby wyznaczone przez Prezydium.  

 
4. Pracami Komisji Akredytacyjnej - Zespołu Bolo�skiego KRASP kieruje jej 

przewodnicz�cy, powoływany przez Prezydium na okres kadencji organów KRASP. 
  

Art.12 
 
1. Sekretarz Generalny KRASP zapewnia od strony organizacyjnej i administracyjnej 

warunki dla funkcjonowania KRASP i jej organów  
 
2. Sekretarza Generalnego, na okres kadencji organów KRASP, powołuje i odwołuje 

Prezydium KRASP na wniosek Przewodnicz�cego KRASP.  
 
3. Obsług� KRASP prowadzi Biuro KRASP, którym kieruje Sekretarz Generalny KRASP.  
 
4. Szczegółowe zasady organizacji i finansowania Biura okre�la Prezydium KRASP.  
 

Art. 13 
 
1. W imieniu KRASP wobec władz pa�stwowych oraz instytucji krajowych i zagranicznych 

wyst�puj�:  
a) Przewodnicz�cy KRASP i jego zast�pcy, 
b) Prezydium KRASP.  

 
2. Zast�pcy Przewodnicz�cego KRASP działaj� na zlecenie i w granicach upowa�nienia 

Przewodnicz�cego KRASP.  
 
3. Z upowa�nienia Przewodnicz�cego, KRASP mog� reprezentowa� tak�e, w granicach tego 

upowa�nienia, Honorowy Przewodnicz�cy KRASP oraz Sekretarz Generalny KRASP.  
 
4. W szczególnych przypadkach, na zlecenie Przewodnicz�cego KRASP, w imieniu KRASP 

mo�e wyst�powa� upowa�niony przez niego członek Prezydium KRASP.  
 

Art. 14 
 
1. Przy podejmowaniu uchwał i postanowie� organy i komisje KRASP d��� do uzyskania 

konsensusu.  



 7

 
2. Je�eli osi�gni�cie konsensusu jest niemo�liwe, uchwały zapadaj�, z zastrze�eniem 

postanowie� Art. 6 ust. 1 oraz Art. 17, wi�kszo�ci� 2/3 wa�nie oddanych głosów przy 
obecno�ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

 
3. Czynne prawo wyborcze oraz prawo głosu w organach KRASP przysługuje rektorom 

uczelni członkowskich posiadaj�cych uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Prawo 
głosu w organach KRASP przysługuje tak�e członkom Prezydium nie b�d�cym 
rektorami. 

 
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodnicz�cego KRASP i jego zast�pców oraz 

prawo kandydowania do składu Prezydium KRASP zgodnie z Art. 9 ust. 1  lit. a, c, d 
przysługuje rektorom uczelni członkowskich posiadaj�cych uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora w co najmniej dwóch dyscyplinach nauki (sztuki) oraz do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego w co najmniej jednej dziedzinie nauki (sztuki).  

 
5. Przewodnicz�cego konferencji rektorów danego typu szkół wy�szych, na posiedzeniach i 

w pracach Prezydium KRASP, mo�e zast�powa� z głosem stanowi�cym jedynie 
wiceprzewodnicz�cy tej konferencji, je�li spełnia warunki okre�lone w ust. 4.  

 
6. Rektora uczelni członkowskiej w Zgromadzeniu Plenarnym mo�e zast�powa� z głosem 

stanowi�cym, po przedstawieniu pisemnego upowa�nienia rektora, upowa�niony przez 
niego prorektor.  

 
Art. 15 

 
Działalno�� KRASP nie mo�e narusza� autonomii uczelni członkowskich ani niezale�no�ci i 
samorz�dno�ci konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wy�szych.  
 

Art. 16 
 
1. KRASP pokrywa koszty swej działalno�ci ze składek wnoszonych przez uczelnie 

członkowskie, uczelnie stowarzyszone oraz uczelnie członkowskie konferencji 
stowarzyszonych.  

 
2. Wysoko�� składek i zasady rozliczania kosztów ustala Prezydium KRASP.  
 
3. Do podejmowania decyzji finansowych i zaci�gania zobowi�za� maj�tkowych w imieniu 

KRASP upowa�niony jest Przewodnicz�cy lub działaj�cy wspólnie zast�pca 
Przewodnicz�cego i Sekretarz Generalny. 

 
Art. 17 

 
1. Utrata członkostwa w KRASP nast�puje w wyniku zło�enia przez danego rektora 

deklaracji o wyst�pieniu.  
 
2. Utrata członkostwa z innych wzgl�dów, ni� okre�lone w ust. 1, nast�puje w trybie 

analogicznym do jego przyznania. Przesłankami do decyzji wła�ciwego organu o 
pozbawieniu członkostwa s�:  
a) zniesienie uczelni reprezentowanej przez danego rektora, 
b) utrata uprawnie�, o których mowa w Art. 2, 
c) zaleganie z wnoszeniem składek członkowskich pomimo upomnienia.  
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Art. 18 

 
Stowarzyszenie KRASP mo�e zosta� rozwi�zane na mocy uchwały podj�tej przez 
Zgromadzenie Plenarne wi�kszo�ci� 2/3 wa�nie oddanych głosów przy obecno�ci co najmniej 
3/4 regulaminowego składu członków KRASP. O zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia  
podejmuj�cego uchwał� w tej sprawie, członkowie KRASP powinni by� powiadomieni 
pisemnie co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem.  
 

Art. 19 
  
1. Statut KRASP uchwala i dokonuje jego zmian oraz wykładni Zgromadzenie Plenarne 

KRASP wi�kszo�ci� 2/3 wa�nie oddanych głosów przy obecno�ci co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

 
2. Statut wchodzi w �ycie z dniem potwierdzenia statusu KRASP przez ministra wła�ciwego 

do spraw szkolnictwa wy�szego, działaj�cego zgodnie z Art. 54 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wy�szym.  

 


