
Regulamin przyjmowania i wykluczania członków  

International Relations Offices Forum (IROs Forum) 
 

 

Na podstawie Umowy o Współpracy z dnia 6 września 2018 oraz Uchwały nr 1/2018 Rady IROs Forum 

z dnia 30 stycznia 2018 roku, ustala się zasady przyjmowania i wykluczania członków IROs Forum (dalej 

jako Regulamin). 

 

§ 1 

Definicje  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się poniższych określeń, mają one przypisane znaczenie: 

1) IROs Forum (zwane dalej IROs) – organizacja stowarzyszająca International Relations Offices 

Forum, mająca na celu stworzenie platformy do wzajemnej współpracy, wymiany dobrych 

praktyk, dyskusji oraz pogłębiania relacji międzyuczelnianych nakierowanych na współpracę 

międzynarodową;  

2) Uczelnia – w rozumieniu art. 9 ust. 1-4 przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); 

3) Wniosek – pisemna deklaracja wyrażająca wolę Uczelni przystąpienia do IROs; 

4) Przedstawiciel – pracownik jednostki właściwej ds. współpracy międzynarodowej, 

odpowiedzialny za reprezentowanie interesów uczelni w IROs. 

 

§ 2 

Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania Uczelni do IROs, jak i zasady wykluczania jej 

członków (zwanych w Umowie o Współpracy Partnerami).  

2. Do IROs mogą przystąpić przedstawiciele polskich Uczelni, prowadzących działalność na rzecz 

umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, odpowiadającą działaniom IROs, spełniający 

wymogi formalne określone niniejszym Regulaminem.  

3. Uczestnictwo w IROs wiąże się z nadaniem jednego z następujących statusów:  

1) członkostwa w Radzie,  

2) członkostwa stowarzyszonego, 

3) członkostwa honorowego na prawach członka stowarzyszonego (na zasadach opisanych 

w par. 3 ust. 12).  

4. Organem decyzyjnym i kierującym pracami IROs jest jej Rada. Członkami Rady są 

przedstawiciele Uczelni, które nie posiadają statusu członka stowarzyszonego IROs.  

5. Rada IROs może liczyć maksymalnie 25 przedstawicieli, z czego 24 przedstawicieli reprezentuje 

uczelnie publiczne, a 1 przedstawiciel – uczelnie niepubliczne. 

6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, wybierany spośród jej członków, kierujący pracami 

Rady, na dwuletnią kadencję. Warunki i tryb wyboru Przewodniczącego określają odrębne 

przepisy.  

7. Wszelkie decyzje Rady zapadają w formie uchwał. 

8. Uchwały podejmowane są w głosowaniach, które dla swej skuteczności wymagają obecności 

co najmniej połowy jej członków.  



9. Głosowania odbywają się: podczas posiedzeń Rady – osobiście; poza posiedzeniami Rady – 

internetowo. Przeprowadzenie i zasady głosowania poza posiedzeniami Rady zarządza 

Przewodniczący IROs Forum. 

10. O ile regulamin nie stanowi inaczej, głosowania nad uchwałami podczas posiedzeń Rady 

odbywają się w trybie jawnym i zapadają zwykłą większością głosów. Wyjątek stanowią 

głosowania dotyczące spraw osobowych, które są przeprowadzane w trybie tajnym. 

11. Podczas posiedzenia Rady IROs jej członek może zgłosić do Przewodniczącego wniosek o 

przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym. Przewodniczący poddaje taki wniosek pod 

głosowanie. Przyjęcie wniosku zapada zwykłą większością głosów. 

12. Przy obliczaniu wyniku głosowania zapadającego zwykłą większością głosów uwzględnia się 

wyłącznie ważne głosy oddane na tak lub na nie. 

13. W przypadku głosowań wymagających większości trzech czwartych (¾) głosów uwzględnia się 

wszystkie ważne głosy. 

14. Głos nieważny, to głos, przy którym nie zaznaczono żadnej opcji (tak/nie/wstrzymuję się) lub 

zaznaczono więcej niż jedną opcję.    

  

§ 3 

Wymogi formalne – nowi członkowie   

1. Warunkiem przyjęcia do IROs jest złożenie Wniosku przez Uczelnię, w treści wskazanej w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek adresowany jest do Przewodniczącego 

Rady.   

2. Wniosek powinien zawierać:  

a) uzasadnienie chęci przystąpienia do IROs ze wskazaniem kluczowych osiągnięć Uczelni w 

obszarze współpracy międzynarodowej, 

b) wskazanie kluczowych obszarów, w których Uczelnia działa na rzecz internacjonalizacji 

szkolnictwa wyższego w Polsce, 

c) wskazanie planowanego przedstawiciela Uczelni w przypadku przyjęcia do IROs.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej przedstawia Radzie jej Przewodniczący.  

4. Rada, większością trzech czwartych (¾) głosów, podejmuje decyzję o zaproszeniu Uczelni 

wnioskującej do zaprezentowania przed Radą osiągnięć i wartości, które może wnieść w 

działalność IROs.  

5. Pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych oraz po dokonaniu prezentacji, Rada 

większością trzech czwartych (¾) głosów, podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu 

kandydatury Uczelni, w drodze uchwały. 

6. W ciągu 30 dni od dnia głosowania Rady, Przewodniczący pisemnie powiadamia Rektora 

Uczelni wnioskującej oraz przedstawiciela oddelegowanego przez Rektora do reprezentowania 

tej Uczelni w IROs, zgodnie z § 3 ust.2 pkt. c), o decyzji Rady w sprawie przyjęcia do IROs. 

7. Rektor Uczelni, po otrzymaniu powiadomienia, podpisuje oświadczenie o przyjęciu warunków 

Umowy o Współpracy, w treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz 

zgłasza przedstawiciela Uczelni (Załącznik nr 2 do Umowy o Współpracy). 

8. Każda Uczelnia, której kandydatura została rozpatrzona pozytywnie przez Radę, staje się 

członkiem stowarzyszonym IROs na okres 2 lat, licząc od daty podjęcia uchwały przez Radę.  

9. Członkowie stowarzyszeni IROs uczestniczą we wszystkich spotkaniach i pracach IROs, za 

wyjątkiem części zamkniętych posiedzeń Rady IROs, podczas których dyskutowane są jej 

sprawy wewnętrzne i członkowskie. 



10. W miarę dostępnych miejsc w Radzie, po upływie dwóch lat od daty przyjęcia do IROs, członek 

stowarzyszony może złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do Rady. Wniosek składany jest do jej 

Przewodniczącego, w treści określonej w Załączniku nr 3.   

11. Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 10 poddawany jest głosowaniu przez Radę i akceptowany 

bądź odrzucany w drodze uchwały większością trzech czwartych głosów (¾). Jeśli głosowanie 

nie odbywa się na spotkaniu Rady możliwe jest poddanie wniosku pod głosowanie drogą 

elektroniczną. 

12. Rada, większością trzech czwartych (¾) głosów, na wniosek przedstawiciela IROs i za zgodą 

nominata podejmuje decyzję o nadaniu statusu członka honorowego na prawach członka 

stowarzyszonego. Członkiem honorowym może zostać były przedstawiciel uczelni w IROs, 

który wniósł szczególne zasługi w działalność i rozwój IROs.  

 

§ 4 

Wymogi formalne – rezygnacja z członkostwa lub zmiana jego statusu 

 

1. Uczelnia ma prawo złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w IROs.    

2. Pisemna rezygnacja wraz z uzasadnieniem, podpisana przez Rektora uczelni, zostaje 

przedstawiona Przewodniczącemu Rady, który ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

pozostałych członków Rady.  

3. W przypadku rezygnacji z członkostwa, Uczelnia rezygnująca, w celu uniknięcia spowodowania 

szkód wzajemnych wobec pozostałych członków IROs lub osób trzecich, będzie kontynuować 

podjęte działania, aż do ich ukończenia, lub za zgodą Rady, przekaże kontynuację zadań innej 

Uczelni członkowskiej.  

4. Uczelnia może ponownie złożyć Wniosek o przyjęcie do Rady po upływie 5 lat od dnia złożenia 

rezygnacji.  

5. Uczelnia będąca członkiem Rady może złożyć pisemny wniosek do Przewodniczącego o zmianę 

statusu swojego członkostwa w IROs na status członka stowarzyszonego. Zmiana ta nie będzie 

przedmiotem głosowania Rady.  Pisemną decyzję w tej sprawie wydaje Przewodniczący Rady. 

Uczelnia ta, z dniem podjęcia decyzji o zmianie statusu, przyjmuje zobowiązania Uczelni 

stowarzyszonej. 

6. Uczelnia może ponownie złożyć Wniosek o przyjęcie do Rady po upływie 5 lat od dnia złożenia 

rezygnacji, o której mowa w ust. 5.  

7. Rezygnacja z członkostwa honorowego odbywa się poprzez złożenie do Przewodniczącego 

Rady oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w IROs. Przewodniczący Rady ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić pozostałych członków Rady o tym fakcie. 

 

§ 5 

Wymogi formalne - wykluczenie członka Rady IROs 

 

1. Rada może zadecydować o wykluczeniu członka IROs, za wyjątkiem członka honorowego, w 

następujących przypadkach: 

a) gdy Uczelnia utraciła swój status,  

b) gdy Uczelnia nie wypełnia zobowiązań określonych w Umowie o Współpracy lub narusza 

jej zapisy, 



c) przedstawiciel Uczelni nie uczestniczy aktywnie w następujących kolejno po sobie 3 

spotkaniach IROs. 

2. Wniosek o wykluczenie członka Rady IROs może złożyć każdy członek Rady.  

3. O możliwym wykluczeniu Przewodniczący informuje przedstawiciela Uczelni w Radzie i wzywa 

do podjęcia aktywnego udziału w IROs.  

4. W przypadku braku aktywnego uczestnictwa przedstawiciela Uczelni zgłoszonej do 

wykluczenia, Rada podejmuje decyzję o wykluczeniu z Rady. Złożony wniosek, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej podlega rozpatrzeniu na zebraniu Rady. Decyzja o wykluczeniu podejmowana 

jest w głosowaniu tajnym większością trzech czwartych (¾) głosów.   

5. Przewodniczący Rady pisemnie powiadamia o wykluczeniu z IROs Rektora oraz przedstawiciela 

Uczelni.  

6. Decyzja Rady jest ostateczna.  

7. Po wykluczeniu z Rady IROs Uczelnia ma możliwość dalszego uczestnictwa w jej pracach na 

zasadach członkostwa stowarzyszonego.  

8. Po dwóch (2) latach od dnia podjęcia decyzji o wykluczeniu, pod warunkiem aktywnego udziału 

Uczelni jako członka stowarzyszonego, przedstawiciel tej Uczelni może ponownie złożyć 

wniosek o przyjęcie Uczelni do Rady IROs. 

9. Uczelnia, która nie zdecyduje się na aktywność w IROs na zasadach członka stowarzyszonego, 

może ponownie złożyć Wniosek po upływie pięciu (5) lat od dnia otrzymania decyzji, o której 

mowa w ust. 5. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda zmiana niniejszego Regulaminu, wymaga pisemnego aneksu zatwierdzonego w 

głosowaniu jawnym większością trzech czwartych (¾) głosów. 

2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę w dniu .................. . 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o przyjęcie do sieci IROs. 

2. Oświadczenie o przyjęciu warunków Umowy o Współpracy. 

3. Wniosek o przyjęcie do Rady IROs. 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Papier firmowy Rektora/Prorektora  

         

 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do IROs Forum 

 

 

Wnoszę o przyjęcie (nazwa uczelni) do grona członków stowarzyszonych IROs Forum na 

warunkach określonych w Umowie o Współpracy z dnia 6 września 2018 r. 

 

 

Do wniosku załączam:  

 

a) Uzasadnienie przystąpienia do IROs Forum ze wskazaniem kluczowych osiągnięć (nazwa 

uczelni) w obszarze współpracy międzynarodowej oraz obszarów na rzecz 

internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce, zgodnie z §3 ust. 2 pkt. a) i b) 

Regulaminu. 

b) Wskazanie planowanego  przedstawiciela Uczelni w przypadku przyjęcia do IROs Forum 

zgodnie z §3 ust. 2 pkt. c) Regulaminu i spełniającego kryteria zawarte w §1 ust. 4 

Regulaminu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyjmowania wykluczania członków IROs 

Forum i akceptuję jego warunki, a reprezentowana przeze mnie uczelnia spełnia podane w nim 

kryteria. 

 

 

 

………………………………………. 

(podpis i pieczęć Rektora/Prorektora)  

 

 

………………………………………. 

(miejscowość,  data)   

        

 

.................................. 

(pieczęć uczelni) 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

Papier firmowy Rektora/Prorektora  

         

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przyjęciu warunków Umowy o Współpracy 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z  się z Umową o Współpracy powołującą forum jednostek 

współpracy międzynarodowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych, zwane dalej IROs Forum, 

zawartą w dniu 6 września 2018 r. i akceptuję jej warunki i postanowienia. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania warunków w/w Umowy. 

 

 

 

 

………………………………………. 

(podpis i pieczęć Rektora/Prorektora)  

 

 

………………………………………. 

(miejscowość,  data)   

        

 

.................................. 

(pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

Papier firmowy Rektora/Prorektora  

    

      

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do Rady IROs Forum 

 

 

Wnoszę o przyjęcie (nazwa uczelni) do grona członków Rady IROs Forum na warunkach 

określonych w Umowie o Współpracy z dnia 6 września 2018 r., powołującej Forum.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyjmowania i wykluczania uczelni IROs 

Forum i akceptuję jego warunki, a reprezentowana przeze mnie uczelnia spełnia podane w nim 

kryteria. 

 

 

 

………………………………………. 

(podpis i pieczęć Rektora/Prorektora)  

 

 

………………………………………. 

(miejscowość,  data)   

        

.................................. 

(pieczęć uczelni) 

 

 

 

 


