REGULAMIN
KONFERENCJI REKTORÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH
1. Celem Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (dalej „KRUE”), jest zacieśnienie
współpracy między uniwersytetami ekonomicznymi, aby mogły one sprostać wyzwaniom
współczesności i przyszłości.
2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenie:
1)

„uniwersytet ekonomiczny” rozumie się publiczne wyższe uczelnie ekonomiczne
mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające status
uniwersytetu zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
i art. 194 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;

2) „reprezentant członka KRUE” albo w skrócie „reprezentant” – rozumie się rektora
danego uniwersytetu ekonomicznego będącego członkiem KRUE albo osobę
zastępującą takiego rektora na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
§1
KRUE realizuje cel określony w preambule poprzez:
1. wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w zakresie nauk społecznych,
w szczególności ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także we
wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności uniwersytetów ekonomicznych,
2. reprezentowanie uniwersytetów
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3. inspirowanie i koordynowanie współpracy miedzy uniwersytetami ekonomicznymi,
4. podejmowanie innych działań zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa
ekonomicznego.
§2
1. Członkami KRUE mogą być tylko uniwersytety ekonomiczne będące członkami KRASP.
2. Każdy członek ma jeden głos w KRUE.
3. Uniwersytet ekonomiczny, który chciałby uzyskać członkostwo w KRUE, zobowiązany
jest do złożenia na ręce przewodniczącego KRUE pisemnej deklaracji przystąpienia wraz
z podstawowymi informacjami o jednostce.
4. Decyzja o przyjęciu do KRUE podejmowana jest zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej ¾ reprezentantów aktualnych członków KRUE. O wyniku
głosowania przewodniczący KRUE zawiadamia jednostkę kandydującą na piśmie.
§3
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2. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym. O wyborze decyduje zwykła
większość głosów ogólnego składu KRUE.
3. Kadencja przewodniczącego KRUE obejmuje okres kadencji rektorskiej wybranego
przewodniczącego.
4. Przewodniczący KRUE:
1) reprezentuje KRUE na zewnątrz,
2) ustala plan pracy KRUE na kolejne lata kadencji,
3) ustala porządek posiedzeń i zwołuje posiedzenia,
4) przewodniczy posiedzeniom,
5) podpisuje uchwały KRUE i inne dokumenty związane z działalnością KRUE.
5. Przewodniczący Konferencji może prosić jej członków o przygotowanie i przedstawienie
tematów mających być przedmiotem obrad.
6. Na wniosek przewodniczącego KRUE może powołać zastępcę przewodniczącego KRUE.
§4
1.

Zasadniczą formą działania KRUE są jej posiedzenia.

2.

Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku
akademickim.

3.

Na posiedzenia KRUE przewodniczący może zaprosić inne osoby.

4.

Z posiedzenia KRUE sporządza się syntetyczny protokół, który zawiera ustalenia przyjęte
na posiedzeniu.

5.

Zatwierdzony na następnym posiedzeniu albo w drodze elektronicznej protokół otrzymują
reprezentanci członków KRUE oraz inni adresaci zależnie od postanowień KRUE.
§5

1. Posiedzenia odbywają się w siedzibach uczelni – członków KRUE − albo przy użyciu
elektronicznych środków i narzędzi do komunikacji na odległość (posiedzenia zdalne).
2. O przeprowadzeniu posiedzenia zdalnego decyduje przewodniczący.
3. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu posiedzenia zdalnego przewodniczący
określa również, jakie środki i narzędzia komunikacji na odległość będą używane oraz
porządek posiedzenia zdalnego.
4. Środki i narzędzia do komunikacji na odległość powinny umożliwiać członkom KRUE
i innym uczestnikom posiedzenia zapoznawanie się z przebiegiem posiedzenia oraz
uczestniczenie w nim, co najmniej przy użyciu dwukierunkowej komunikacji głosowej.
W miarę możności powinna być zapewniona również dwukierunkowa transmisja obrazu.
§6
1. Decyzje KRUE podejmowane są w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy reprezentantów chyba,
że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
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3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy regulamin
stanowi inaczej.
§7
1.

KRUE podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2.

Przewodniczący KRUE może zarządzić głosowanie określonej sprawy poza posiedzeniem
‒ w formie elektronicznej. W takim wypadku:
1) Przewodniczący KRUE przesyła opis sprawy oraz proponowany tekst uchwały na
adresy e-mail podane przez reprezentantów członków KRUE wskazując jednocześnie
termin, do którego należy nadesłać stanowisko w sprawie;
2) Reprezentanci członków KRUE, w zakreślonym przez przewodniczącego terminie,
przesyłają na wskazany przez niego adres e-mail, swoje stanowisko;
3) po upływie terminu głosowania przewodniczący KRUE informuje członków KRUE
o wyniku głosowania i podpisuje ewentualną uchwałę.
§8

1.

W razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu KRUE rektor uniwersytetu
ekonomicznego może delegować do uczestnictwa w jej obradach prorektora udzielając mu
pisemnego pełnomocnictwa.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust.1, prorektor uczestniczy w posiedzeniu z głosem
stanowiącym.
§9

1. Koszty organizacji posiedzenia KRUE i koszty pobytu reprezentantów członków KRUE
ponosi uniwersytet, który jest jego gospodarzem.
2. Organizator posiedzenia ponosi także koszty podróży i pobytu zaproszonych na posiedzenie
osób niebędących reprezentantami członków KRUE.
§10
Regulamin niniejszy może być zmieniony odpowiednią uchwałą KRUE.
§11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2021 roku.
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