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Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania zwana dalej Uczelnią jest niepubliczną uczelnią, 

posiadającą osobowość prawną. 

2. Siedzibą Uczelni jest miasto Kraków. 

3. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó niejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, przepisów wy-

danych na jej podstawie oraz niniejszego statutu. 

4. Skrócona nazwa Uczelni brzmi: „WSGiZ”. 

5. Do podstawowyc  zada  Uczelni należy:  

1)  kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz przygotowania 

     ich do pracy zawodowej,  

2)  wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za kraj i za umacnianie  

     zasad demokracji i poszanowania praw człowieka,  

    upowszec nianie i pomnażanie osią ni ć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym  

      poprzez  romadzenie i udost pnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,  

4)  stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,  

    działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.  

6)  monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków 

     studiów i programów kształcenia do potrzeb na rynku pracy, w  szczególności po  

     trzec  i pi ciu latac  od dnia uko czenia nauki.  

6. Nadzór nad Uczelnią w zakresie wyznaczonym ustawą i statutem sprawuje  

 inister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe o.  

7. Założycielem Uczelni jest Małopolskie  entrum  dukacji i  rzedsi biorczości  

sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zwane dalej Założycielem.  

 

§ 2  

1. Godłem Uczelni jest stylizowany  erb, wewnątrz którego wpisano skrót nazwy Uczelni tj. 

„WSGiZ”.  

2. Wzór Godła przedstawia załącznik Nr 1 do Statutu.  

3. Osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Uczelni nadawany jest medal 

honorowy Uczelni „Si num  ratiae”.  

4. Medal, o którym mowa w ust. 3, nadaje Senat.  

 

§ 3  

 

1. Pracownicy Uczelni i studenci tworzą samodzielną i niezależną społeczność Uczelni.  

2. Studenci studiów prowadzonych przez Uczelni , tworzą samorząd studencki.  

3. Samorząd studencki i or anizacje studenckie działają na zasadac  określonyc  w ustawie. 

 

§ 4 

1. Ustrój Uczelni, w tym zadania, or anizacj  i zasady działania określa statut. 

2. Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany Senat. 
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3. Statut i zmiany w statucie wc odzą w życie z dniem określonym w decyzji Senatu. 

 

§ 5 

1. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych. 

2. Studia w Uczelni prowadzone są w ramach kierunku studiów. 

3. W ramach danego kierunku studiów mo ą być tworzone specjalizacje i specjalności. 

4. Uczelnia może tworzyć zamiejscowe jednostki organizacyjne po spełnieniu warunków 

określonyc  w obowiązującyc  przepisach. 

5. Wykłady w Uczelni są zamkni te. Rektor może wyrazić z od  na nadanie określonemu 

wykładowi charakteru otwartego. 

6. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe, konferencje i seminaria, kursy i szkole-

nia w celu kształcenia nowych umiej tności niezb dnyc  na rynku pracy w systemie 

uczenia si  przez całe życie. 

 

§ 6 

1. Uczelnia może prowadzić przedszkola, szkoły i inne placówki edukacyjne na zasadach 

określonyc  w przepisach o systemie oświaty. 

2. Uczelnia może na podstawie porozumienia z innymi Uczelniami tworzyć jednostki mi -

dzyuczelniane i jednostki wspólne. Uczelnia może także tworzyć jednostki wspólne z in-

nymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również z zagra-

nicznymi. 

3. Uczelnia może prowadzić badania naukowe, prace rozwojowe, świadczyć usłu i badaw-

cze, prowadzić działalność wydawniczą i publikacyjną. 

4. Uczelnia może prowadzić wyodr bnioną w formie zakładów działalność  ospodarczą. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Uczelni  wymaga zgody Założyciela. 

 

Rozdział II  

Organy Uczelni 

Dział I 

 Postanowienia wspólne  

 

§ 7 

1. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat.  

2. Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor i Dziekan. 

3. W Uczelni może być powołana Rada Patronacka. 

 

Dział II  

Senat 

 

§ 8 

1. W skład Senatu wc odzą: 

1) Rektor, 

2) Prorektorzy, o ile zostali powołani; 

3) Kanclerz 

4) Kwestor 
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5) Dziekani 

6) Prodziekani, o ile zostali powołani; 

7) wybrani przedstawiciele: 

a. nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu 

pracy, posiadający tytuł naukowy lub stopie  naukowy doktora habilitowanego 

– dwie osoby, 

b. pozostałyc  nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wy-

miarze czasu pracy – dwie osoby, 

c. pracowników Uczelni nieb dącyc  nauczycielami akademickimi, zatrudnionych 

w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy – jedna osoba, 

d. studentów - w liczbie zapewniającej 20% udziału studentów w składzie Senatu. 

2. Tryb wyboru członków Senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b-d określony jest  

w     Rozdziale 3. 

3. Tryb wyboru przedstawicieli studentów do Senatu określa regulamin samorządu  

studenckiego. 

4. W posiedzeniach Senatu może uczestniczyć z  łosem doradczym Przedstawiciele  

Założyciela i  Rady  Patronackiej. 

5. W posiedzeniach Senatu mo ą uczestniczyć z  łosem doradczym osoby zaproszone przez 

Rektora. 

6. Wybrani do Senatu przedstawiciele grup pracowniczych Uczelni pozostają w jego  

składzie do ko ca kadencji Senatu niezależnie od awansu naukowego lub zmiany stano-

wiska.  

7.  rzewodniczącym Senatu jest Rektor. 

 

§ 9 

1. Kadencja Senatu trwa cztery lata i rozpoczyna si  z dniem 1 września w roku wyborów, a 

ko czy si  z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.  

2. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w Senacie określa regulamin samorządu 

studenckiego. 

3. Senat pełni swoje funkcje do czasu ukonstytuowania si  Senatu nowej kadencji. 

 

§ 10 

1. Do kompetencji Senatu należy: 

a) uchwalanie statutu Uczelni i jego zmian, 

b) opiniowanie opracowanego przez Rektora projektu strategii rozwoju Uczelni i  

przedkładanie jej do zatwierdzenia Założycielowi, 

c) ustalanie ogólnych kierunków działalności Uczelni,  

d) powoływanie i odwoływanie Rektora zwykłą wi kszością  łosów w obecności co 

najmniej połowy statutowej liczby jego członków,  

e) opiniowanie założe  do planu rzeczowo-finansowego Uczelni, uchwalanie planu rze-

czowo-finansowego Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni,  

f) określanie i znoszenie kierunków studiów oraz powierzanie ich prowadzenia wydzia-

łom, 

g) określanie poziomów i efektów kształcenia,  

h) ustalanie wytycznych dla planów studiów i programów kształcenia oraz planów i pro-

gramów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcającyc ,  



 

5 

i) zatwierdzanie zasad pobierania opłat za świadczone usłu i edukacyjne, w tym trybu i 

warunków zwalniania z tych opłat,  

j) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów 

zaj ć dydaktycznych obj tyc  zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zada  dy-

daktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycz-

nych i stawek godzinowych,  

k) uchwalanie regulaminu studiów, 

l) ustalanie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów,  

m) stwierdzanie z odności regulaminu samorządu studenckiego z ustawą i ze statutem, 

n) powołanie przewodniczące o Uczelnianej komisji wyborczej, 

o) dokonywanie oceny działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni oraz rozwoju kadry 

naukowej, 

p) podejmowanie uc wał w sprawach określonyc  w ustawie, statucie oraz w innych  

aktach normatywnych;  

q) wyrażanie opinii w sprawach wyma ającyc  wypowiedzi społeczności akademickiej. 

2. Senat podejmuje uc wały z inicjatywy Rektora, Kanclerza, Komisji Senackiej lub pi ciu 

członków Senatu. 

 

§ 11 

1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor co najmniej raz na pół roku. 

4. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor z inicjatywy własnej lub na pisemny 

wniosek Założyciela lub członków Senatu, w liczbie co najmniej 1/3 statutowego składu 

Senatu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

5. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego Senatu powinien określać przedmiot 

obrad. Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane nie pó niej niż w terminie 14 dni 

od daty złożenia wniosku do Rektora. 

6. Zawiadomienie imienne o posiedzeniu Senatu (zawierające miejsce, termin i porządek 

obrad wraz z projektami uc wał  powinno być wysłane członkom Senatu nie pó niej niż 7 

dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

7. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor. W przypadku gdy Rektor nie może być obec-

ny na posiedzeniu Senatu, obradom przewodniczy upoważniony przez niego członek Se-

natu. 

8. Posiedzenia Senatu są protokołowane.  rotokół podpisuje przewodniczący obrad i proto-

kolant.  rotokół zatwierdza Senat na nast pnym posiedzeniu. 

9. Wycią i z protokołów, w tym obejmujące podj te przez Senat uc wały podpisuje prze-

wodniczący obrad. 

10. Senat może powoływać stałe lub dora ne komisje senackie w celu przygotowania lub za-

opiniowania materiałów b dącyc  przedmiotem posiedze .  

11. Skład komisji senackich, w tym osob  przewodniczące o oraz zadania komisji określa 

Senat. W skład komisji mo ą wc odzić także osoby spoza Senatu.  rzewodniczącym ko-

misji jest członek Senatu.  
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§ 12 

1. Głosowanie w czasie obrad Senatu jest jawne, z wyjątkiem przypadków określonyc  w 

ust. 2. 

2. Glosowanie jest tajne w przypadku, gdy: 

1) dotyczy spraw personalnych, 

2) zarządzi je przewodniczący obrad, 

3) wniosek o tajne  łosowanie złożą członkowie Senatu w liczbie co najmniej 1/5 statu-

towego składu Senatu. 

3. W przypadku tajnego głosowania przeprowadza je trzyosobowa komisja wybrana dora nie 

spośród członków Senatu obecnych na posiedzeniu. 

4. Uchwały Senatu zapadają zwykłą wi kszością  łosów w obecności co najmniej połowy 

statutowej liczby jego członków, chyba że ustawa lub szczególne postanowienia statutu 

stanowią inaczej. 

 

§ 13 

1. Uchwały Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uczelni są podawane 

do publicznej wiadomości.  

 

§ 14 

1. W razie podj cia przez Senat uc wały naruszającej przepisy ustawy lub statut Uczelni, 

Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni od jej podj cia zwołuje posie-

dzenie Senatu celem ponownego rozpatrzenia uc wały. Jeżeli Senat nie zmieni albo nie 

uchyli zawieszonej uc wały, Rektor przekazuje ją ministrowi.  

2. W razie podj cia przez Senat uc wały naruszającej ważny interes Uczelni, Rektor zawie-

sza jej wykonanie i w terminie czternastu dni od jej podj cia zwołuje posiedzenie Senatu 

w celu ponownego rozpatrzenia uc wały. Zawieszona uc wała wchodzi w życie, jeżeli 

Senat wypowie si  za jej utrzymaniem wi kszością co najmniej trzech czwartych  łosów, 

w obecności co najmniej dwóch trzecich swojego statutowego składu. 

 

Dział III   

Rada Patronacka 

 

§ 15 

1. Rada Patronacka może być powołana przez Założyciela.  

2. Rada Patronacka jest kolegialnym organem doradczym Rektora, kreującym 

przedsi wzi cia służące rozwojowi Uczelni. 

3. W skład Rady Patronackiej wc odzą: 

1)  rzewodniczący Rady Patronackiej, 

2) Rektor, 

3) przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowa-

rzysze  naukowych, zawodowych oraz twórczych, organizacji pracodawców oraz or-

ganizacji samorządu gospodarczego, przedsi biorców i instytucji finansowych. 

1.  złonków Rady Patronackiej  powołuje Założyciel za ich z odą. 

2.  rzewodniczący Rady Patronackiej wybierany jest przez członków Rady. 
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§ 16 

1. Kadencja Rady Patronackiej jest równa kadencji Senatu.  

2. Radzie Patronackiej przewodniczy  rzewodniczący Rady. 

 

 

§ 17 

Do kompetencji Rady Patronackiej należy : 

1) ustalanie założe  do strategii rozwoju Uczelni opracowywanej przez Rektora, 

2) inicjowanie działa  na rzecz budowania wi zi i integracji Uczelni z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, 

3) przedstawianie propozycji w zakresie form współpracy Uczelni z innymi instytu-

cjami i organizacjami, 

4) proponowanie przedsi wzi ć zmierzającyc  do rozwoju Uczelni, przygotowywanie 

i ocenianie projektów rozwojowych Uczelni, 

5) opracowywanie propozycji dotyczącyc  możliwości realizacji praktyk i staży przez 

studentów i absolwentów Uczelni w lokalnych i regionalnych instytucjach i zakła-

dach pracy, 

6) wskazywanie form działania na rzecz rozwoju i udziału przedstawicieli pracodaw-

ców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym, 

7) inicjowanie tworzenia warunków na rzecz rozwoju Uczelni, 

8) podejmowanie działa  promującyc  Uczelni , 

9)   doradztwo i pomoc w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność 

Uczelni, 

10) opiniowanie spraw przedstawionych przez Senat, Rektora lub Założyciela. 

 

§ 18 

1. Rada Patronacka obraduje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Rady Patronackiej odbywają si  co najmniej dwa razy w roku kalendarzo-

wym. 

3. Posiedzenia Rady Patronackiej zwołuje  rzewodniczący Rady Patronackiej, który zawia-

damia członków Rady o miejscu, terminie i porządku obrad.  

 

§ 19 

1. Postanowienia, opinie, zalecenia, propozycje Rady Patronackiej podejmuje w formie 

uc wał. 

2. Rada Patronacka podejmuje uc wały zwykłą wi kszością  łosów w obecności co najmniej 

połowy jej statutowego składu. 

3. Glosowanie jest jawne z wyjątkiem spraw personalnych oraz gdy z wnioskiem o tajne 

 łosowanie wystąpi jeden z członków Rady Patronackiej. 

4. Posiedzenia Rady Patronackiej są protokołowane.  rotokół podpisuje  rzewodniczący 

Rady Patronackiej oraz protokolant. 

5. Uchwały Rady Patronackiej podpisuje jej  rzewodniczący. 
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Dział IV  

Rektor 

 

§ 20 

1. Rektora powołuje i odwołuje Senat. 

2. Kadencja Rektora trwa cztery lata. Liczba kadencji nie jest ograniczona. Kadencja rozpo-

czyna si  z dniem 1 września roku powołania, a ko czy 31 sierpnia ostatniego roku ka-

dencji z zastrzeżeniem ust 3. 

3. W przypadku odwołania dotychczasowego Rektora, lub wy aśni cia jego kadencji z in-

nych przyczyn przed jej upływem, nowego Rektora powołuje si  na okres kadencji trwają-

cy od dnia powołania do dnia, w którym upłyn łaby kadencja dotychczasowego Rektora. 

4. Rektor jest pracownikiem Uczelni. 

5. Rektorem może być osoba posiadająca co najmniej stopie  naukowy doktora zatrudniona 

w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

6. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim pełniącym funkcj  Rektora w imieniu 

Uczelni nawiązuje i rozwiązuje Prorektor lub Dziekan wydziału, na którym ten nauczyciel 

prowadzi zaj cia dydaktyczne. 

 

§ 21 

1. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni. 

3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczącyc  Uczelni, 

niezastrzeżonyc  przez ustaw  lub statut do kompetencji innych organów Uczelni. 

4. Do kompetencji rektora należy w szczególności: 

1) realizacja strategii rozwoju Uczelni zatwierdzonej przez Założyciela, 

2) przygotowanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego uczelni 

3) powoływanie i odwoływanie po zaopiniowaniu przez Senat Dziekanów, a na ich 

wniosek  rodziekanów, 

4) powoływanie i odwoływanie Kanclerza, 

5) powoływanie i odwoływanie Kwestora, 

6) tworzenie, przekształcanie i likwidacja podstawowych jednostek organizacyjnych  

Uczelni, w tym wydziałów zamiejscowych, po zasi gni ciu opinii Senatu i 

Założyciela, 

7) zawieranie po uzgodnieniu z Założycielem umów o współpracy  

z podmiotami zagranicznymi, 

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, 

9) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia, 

10) ustalanie zasad realizacji kursów dokształcającyc  i szkole , 

11) dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpiecze stwa na terenie Uczelni, 

12) zwoływanie posiedze  Senatu i przewodniczenie im, 

13) ustalanie w porozumieniu z Uczelnianym organem samorządu studenckiego 

regulaminu  ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadcze  pomocy 

materialnej dla studentów, 

14) rozpatrywanie odwoła  studentów od decyzji prorektora ds. dydaktycznych, 

15) ustalanie zasad studiowania wedłu  indywidualnego planu studiów i programu 

kształcenia, 

16) powoływanie Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów i odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej  do spraw studentów, 
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17) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów i nauczycieli 

akademickich, 

18) powoływanie Komisji Rekrutacyjnej i odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej, 

19) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Uczelni i przedkładanie go do 

zaopiniowania Senatowi, 

20) przedkładanie Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższe o oraz 

Założycielowi  zaopiniowane przez Senat sprawozdania wymienionego w pkt. 19, 

21) przedstawianie Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższe o 

sprawozdania  z wykonania planu rzeczowo-finansowego, 

22) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższe o uc wał 

organów Uczelni w sprawach określonyc  w ustawie o szkolnictwie wyższym, 

23) ustalanie organizacji roku akademickiego, 

24) opracowanie systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów Uczelni, 

25)  opracowywanie i przedkładanie Senatowi projekt regulaminu studiów i regulaminu 

studiów podyplomowych, 

26) opracowanie wzoru uczelnianego dyplomu uko czenia studiów i przedłożenie go 

Senatowi do zatwierdzenia, 

27) prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich, 

28) wyst powanie do Ministra właściwe o do spraw szkolnictwa wyższe o z wnioskiem                     

o nadanie uprawnie  do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia na podstawie uc wały Senatu , 

29) zawieranie umów o współpracy z podmiotami  krajowymi, 

30) podpisywanie umów ze studentami o warunkach odpłatności za studia, 

31) określanie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim, 

32) podejmowanie na wniosek Rady Patronackiej decyzji o utworzeniu lub likwidacji 

akademickiego inkubatora przedsi biorczości i/lub centrum transferu technologii, 

33) wydawanie zarządze , pism okólnych i instrukcji re ulującyc  szcze ółowo 

działalność w zakresie spraw należącyc  do kompetencji Rektora oraz komunikatów 

dotyczącyc  takich spraw, 

34) podejmowanie decyzji dotyczącyc  mienia i gospodarki finansowej uczelni po uzgod-

nieniu z kanclerzem,  

35) opracowywanie z porozumieniu z kanclerzem rocznych planów rzeczowo – finanso-

wych uczelni,  

36) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami naukowo- dydaktycz-

nymi i pracownikami nieb dącymi nauczycielami akademickimi,  

37) zawieranie i rozwiązywanie umów zlecenia i umów o dzieło oraz innych umów cy-

wilno-prawnych 

38) podpisywanie dokumentów bankowych i dysponowanie kontami bankowymi Uczelni.  

 

§ 22 

1. Rektor może powołać kolegium rektorskie, jako organ doradczy i pomocniczy Rektora. 

2. Skład, zakres i tryb działania kolegium rektorskiego określa Rektor. 

 

§ 23 

1. Rektor może powołać Prorektorów w liczbie nie wi kszej niż trzech. 

2. Prorektor jest pracownikiem Uczelni. 

3. Prorektora powołuje i odwołuje Rektor. 

4. Prorektorem może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy doktora lub  

równorz dny. 

5. Zakres obowiązków Prorektora określa Rektor. 

 



 

10 

§ 24 

1. Od decyzji Dziekana podj tyc  w indywidualnych sprawach studenckich służy wniosek do 

Rektora o ponowne rozpoznanie  w terminie 14 dni od daty dor czenia decyzji zainteresowa-

nej osobie. 

 

Dział V Dziekan 

 

      § 25  

1. Kierownikiem wydziału jest Dziekan.  

2. Organem doradczym i opiniodawczym Dziekana jest Rada Wydziału.  

 

§ 26 

 

Dziekana powołuje i odwołuje Rektor po zaopiniowaniu przez Senat  

§ 27  

 

1.W skład Rady Wydziału wc odzą:  

 1)  Dziekan jako przewodniczący,  

 2)  Prodziekani,  

 3)  pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni posiadający tytuł naukowy  

                 profesora lub stopie  naukowy doktora habilitowanego,  

 4)  przedstawiciel pracowników dydaktycznych Uczelni,  

 5)  przedstawiciel pracowników nie b dącyc  nauczycielami akademickimi,  

 6)  przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającej, co najmniej 20 %  

                  udział studentów w składzie Rady.  

2. Kadencja członków Rady Wydziału trwa 4 lata i pokrywa si  z kadencją Rektora, tzn. roz-

poczyna si  z dniem   pa dziernika roku wyborów Rektora i ko czy si     września ostatnie-

go roku jego kadencji.  

      § 28  

 

1. Do kompetencji Rady Wydziału należy: 

1) opiniowanie planów studiów i ramowych programów nauczania na prowadzonych  

    kierunkac  i specjalnościac  zawodowych,  

   wyrażanie opinii w sprawie limitów przyj ć na studia,  

3)  opiniowanie wniosku Dziekana o tworzenie nowych kierunków studiów i nowych  

     specjalności zawodowych,  

    wyrażanie opinii w zakresie podejmowania prac naukowo-badawczych i wdrożeniowyc  

     oraz w zakresie tematyki praktyk studenckich,  

    wyrażanie opinii w zakresie tworzenia, przekształcania i znoszenia jednostek  

      organizacyjnych wydziału,  

6)  opiniowanie w  łosowaniu tajnym z łoszone przez Dziekana kandydatury na stanowiska 

     prodziekanów, a także opiniowanie wniosku w sprawie ich odwołania,  

7)  opiniowanie z łoszonych przez Dziekana kandydatur na stanowiska kierowników katedr, 

samodzielnych zakładów i zakładów oraz studiów na wydziale, w  łosowaniu tajnym,  

8) rozpatrywanie wszystkich spraw, w których jest kompetentna wedłu  statutu oraz spraw  
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    wniesionych przez Dziekana pod obrady Rady Wydziału.  

       

§ 29 

1. W celu przygotowania materiałów i opinii w ważnyc  sprawach Rada Wydziału może 

powołać komisje problemowe, wyznaczając im zakres działania. 

2.  rzewodniczące o oraz członków Komisji powołuje Rada Wydziału.  

3.  złonkami Komisji mo ą być osoby nie wc odzące w skład Rady Wydziału, jednak 

wi kszość składu Komisji winna być członkami Rady.  

 

§ 30 

1. Rada Wydziału wyraża opinie i zajmuje stanowisko w formie uc wał.  

2. Uc wały Rady Wydziału podejmowane są zwykłą wi kszością  łosów, przy obecności, 

    co najmniej połowy statutowej liczby członków.  

3. Rada Wydziału podejmuje uc wały w  łosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw  

    osobowych.  

4. Rada Wydziału  łosuje w formie tajnej w każdej sprawie na wniosek jej członka.  

 

      § 31 

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy, jednak  

    nie rzadziej niż dwa razy w roku. Powiadomienie członków Rady Wydziału o planowanym 

   posiedzeniu odbywa si  w przez o łoszenie na tablicy o łosze  Dziekana na 7 dni przed  

   planowanym terminem posiedzenia oraz dro ą e-mailową.  

2. Posiedzenia Rady Wydziału są protokołowane, a uc wały przyjmowane są w drodze  

     łosowania i podpisywane przez Dziekana.  

3. Obsłu   posiedze  Rady Wydziału prowadzi pracownik Dziekanatu.  

       

§ 32 

1. Dziekan jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników naukowo – dydaktycz-

nych wydziału.  

2. Dziekanem Uczelni może być osoba posiadająca, co najmniej stopie  naukowy doktora i 

jest zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu 

pracy.  

3. Prodziekanem może być osoba posiadająca, co najmniej tytuł zawodowy magistra i jest 

zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.  

       

§ 33 

 

1. Do kompetencji Dziekana należy:  

     kierowanie działalnością dydaktyczną i badawczą wydziału,  

 2)  z łaszanie Rektorowi kandydatury na stanowiska  rodziekanów po  

                 zaopiniowaniu przez  ad  Wydziału,  

     ustalanie zakresu działalności i kompetencji zast pców Dziekana,  

 4)  powoływanie i odwoływanie po zaopiniowaniu przez Rad   

                 wydziału kierowników katedr i zakładów oraz kierowników studiów,  

     ustalanie zakresu obowiązków pracowników b dącyc  nauczycielami  

                 akademickimi,  
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 6)  składanie do Rektora wniosków w sprawie awansowania nauczycieli  

                  akademickic  z odnie z obowiązującymi przepisami,  

     sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych  

                 wydziału i kontrolowanie prawidłowości działania tych jednostek  

                 w zakresie kształcenia, a także rozwoju naukowego kadr dydaktycznych,  

     sprawowanie nadzoru nad działalnością naukowo-badawczą, innowacyjną  

                 i wdrożeniową, jeśli wydział taką działalność prowadzi,  

 9)  organizowanie i kontrolowanie procesu dydaktycznego na wydziale,  

            10) nadzorowanie przygotowania i organizacji praktyk studenckich, 

 11) inicjowanie i koordynowanie współdziałania wydziału z innymi jednostkami  

                 or anizacyjnymi nie wc odzącymi w skład wydziału, zwłaszcza  

                  w sprawac  dotyczącyc  procesu kształcenia,  

 12) organizowanie procesu rekrutacji studentów na wydział,  

 13  współpraca z or anami samorządu studenckiego,  

 14) przedstawianie Senatowi lub Radzie wydziału projektów uc wał i wniosków do  

                  zaopiniowania oraz innych wniosków w sprawac  określonyc  w statucie Uczelni,  

 15) przedstawianie Senatowi rocznego sprawozdania z działalności Wydziału,  

 16) opiniowanie wniosków pracowników naukowo-dydaktycznych w sprawie  

                  płatnyc  i bezpłatnyc  urlopów naukowych,  

 17  wydawanie wewn trznyc  zarządze .  

 

 

Dział VI 

Administracja i Gospodarka Uczelni 

 

§ 34 

 

1. Uczelnia prowadzi samodzielną  ospodark  finansową na podstawie planu rzeczowo-     

finansowego, zatwierdzonego przez Senat zgodnie z przepisami o rac unkowości,  a w   

zakresie gospodarowania środkami finansowymi poc odzącymi z budżetu pa stwa, również 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

3. Uczelnia przekazuje ministrowi właściwemu do sprawa szkolnictwa wyższe o w cią u  

14- stu dni zatwierdzony przez założyciela plan rzeczowo – finansowy uczelni.  

3. Or anizacj  oraz zasady działania administracji określa regulamin organizacyjny  

opracowany przez kanclerza, a zatwierdzony przez rektora po zaopiniowaniu przez senat 

uczelni.  

 

§ 35 

1. Kanclerz kieruje  ospodarką finansową i materiałową uczelni oraz administracją.  

2. Kanclerzem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra, 

    magistra inżyniera lub równorz dny.  

 

3. Kanclerz jest powoływany i odwoływany przez Rektora. 

 

4. Umow  o prac  z pracownikiem pełniącym funkcj  Kanclerza zawiera Rektor,  
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5. Do kompetencji Kanclerza należy:  

1) kierowanie i nadzór nad bieżącą gospodarką ekonomiczną i finansową uczelni oraz  

    zarządzanie mieniem uczelni w porozumieniu z Rektorem,  

2) opracowywanie wspólnie z Rektorem planów rzeczowo – finansowych uczelni,  

3) realizowanie planu rzeczowo - finansowego uczelni i składanie rocznych sprawozda   

    Założycielowi w celu ich zatwierdzenia,  

4) ustalanie zasad i wysokości opłat za świadczone usłu i edukacyjnych zgodnie z 

    zaopiniowanym przez senat regulaminem odpłatności za studia i pozostałe formy  

   kształcenia,  

5) opracowywanie w porozumieniu z Rektorem re ulaminów organizacyjnych uczelni i  

     struktur organizacyjnych opiniowanych przez senat,  

6) wykonywanie czynności związanyc  przestrzeganiem prawa oraz zapewnieniem  

    bezpiecze stwa i porządku na terenie uczelni,  

7) wykonywanie wraz z rektorem czynności dotyczącyc  współdziałania z innymi uczelniami 

   i instytucjami, z którymi uczelnia ma zawarte umowy o współpracy,  

8) organizowanie z Rektorem współpracy z władzami samorządowymi i innymi jednostkami  

z otoczenia uczelni,  

9) wydawanie zarządze  wewn trznyc .  

 

§ 36 

 

1. Zast pcą Kanclerza jest Kwestor.  

2. Kwestor wykonuje obowiązki  łówne o ksi gowego w Uczelni.  

3. Kwestor jest powoływany i odwoływany przez Rektora 

3. Obowiązki i uprawnienia Kwestora jako  łówne o ksi  owe o re ulują odr bne przepisy.  

4. Umow  o prac  z kwestorem nawiązuje i rozwiązuje Rektor.  

 

 

 

Rozdział III 

Ordynacja wyborcza 

 

§ 37 

1. Wybory do Senatu zarządza Rektor, nie pó niej niż w miesiącu kwietniu w roku, w któ-

rym upływa kadencja Senatu.  

2. Wy aśni cie mandatu członka Senatu nast puje w przypadku: 

1) upływu kadencji. 

2) ustania zatrudnienia, 

3) skreślenia z listy studentów, 



 

14 

4) uko czenia studiów, 

5) zrzeczenia si  mandatu przez członka Senatu, 

6) utraty biernego prawa wyborczego, 

7) niemożności uczestnictwa w pracach Senatu z powodu dłu otrwałej choroby, 

8) śmierci.  

3. Wy aśni cie mandatu członka Senatu stwierdza Rektor. 

4. Wybory uzupełniające na wakujące miejsce dokonywane są niezwłocznie po powstaniu 

wakatu na okres do ko ca danej kadencji, w takim trybie, jak wybory właściwe. 

5. Wyborów uzupełniającyc  nie przeprowadza si , jeżeli do ko ca kadencji pozostało 

mniej niż trzy miesiące. 

 

§ 38 

1. Czynne prawo wyborcze do Senatu w wyborach przysłu uje pracownikom Uczelni. 

2. Bierne prawo wyborcze do Senatu przysłu uje w wyborach przedstawicieli określonyc  

grup pracowniczych odpowiednio członkom tych grup pracowniczych zatrudnionym w 

Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze do Senatu nie przysłu uje osobom pozostającym w okre-

sie wypowiedzenia stosunku pracy w Uczelni. 

 

§ 39 

1. Wybory przedstawicieli do Senatu przeprowadza Komisja Wyborcza. 

2. Komisj  Wyborczą powołuje Rektor w liczbie pi ciu osób, w tym: 

1) trzech zatrudnionych w Uczelni nauczycieli akademickich; 

2) jeden pracownik Uczelni nieb dący nauczycielem akademickim; 

3) jeden student. 

 

§ 40 

1. Do zada  Komisji Wyborczej należy w szczególności: 

1) ustalanie harmonogramu czynności wyborczych; 

2) przeprowadzanie wyborów i odpowiadanie za ich sprawny przebieg; 

3) proponowanie i przyjmowanie z łosze  kandydatów, po wyrażeniu przez zaintereso-

wanych zgody na kandydowanie; 

4) sporządzenie i o łoszenie listy kandydatów. 

5) sporządzenie listy wyborców; 

6) opracowanie karty do  łosowania i przygotowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy 

karty; 

7) rozstrzyganie wątpliwości związanyc  z przebiegiem wyborów; 

8) stwierdzenie ważności wyborów; 

9) ustalenie i o łoszenie wyników wyborów; 

10) rozstrzyganie protestów wyborczych i stwierdzanie nieważności wyborów w termi-

nie 7 dni od złożenia protestu przez minimum 10% elektoratu; 

11) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku ich nieprawidłowe o przebiegu; 

12) sporządzenie protokołu z czynności wyborczych; 

13) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji wyborczej. 

2. Kadencja Komisji Wyborczej trwa cztery lata i rozpoczyna si  z c wilą powołania, a 

upływa z c wilą powołania nowej komisji wyborczej. 
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3. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej zwołuje Rektor. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Wyborcza wybiera przewodniczące o, wiceprze-

wodniczące o i sekretarza komisji. 

5. Nie można łączyć ze sobą funkcji Rektora, Prorektora i Dyrektora biblioteki z członko-

stwem w Komisji Wyborczej.  

6.  złonkiem Komisji Wyborczej nie można być osoba b dąca członkiem Senatu pocho-

dzącym z wyboru.  

7.  złonkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca do Senatu.  

8. W przypadku zamiaru kandydowania do Senatu, członek Komisji Wyborczej zobowiąza-

ny jest do rezygnacji z członkostwa w Komisji. W razie niezłożenia rezygnacji Rektor 

odwołuje daną osob  z funkcji członka Komisji. 

9. Rektor z ważnyc  przyczyn może odwołać daną osob  z funkcji członka Komisji Wybor-

czej, w szczególności: 

1) z powodu choroby członka komisji uniemożliwiającej mu udział w pracach Komisji, 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komisji na jej posiedzeniu, 

3) nienależyte o wykonywania obowiązków członka Komisji, 

4) na uzasadnioną prośb  członka Komisji. 

 

§ 41 

1. Prawo z łaszania kandydatów z poszczególnych grup wyborczych przysłu uje członkom 

tych grup posiadającym czynne prawo wyborcze. 

2. Wybory przeprowadza si  w  łosowaniu tajnym. 

3. Wybrani zostają kandydaci, na których oddano najwi cej  łosów. 

4. W przypadku, gdy kandydaci uzyskają taką samą ilość  łosów i jest ich wi cej niż miejsc 

mandatowych, komisja wyborcza przeprowadza nast pną tur  glosowania z udziałem tych 

kandydatów. 

5.  rocedur  określoną w ust. 4 stosuje si  odpowiednio w razie niedokonania wyboru kan-

dydatów, przy czym  łosowanie przeprowadza si  z udziałem tych samych kandydatów. 

6. Czas i miejsce wyborów podaje si  do wiadomości w terminie i w sposób umożliwiająca 

wyborcom wzi cie w nich udziału, poprzez wywieszenie o łoszenia na tablicy o łosze  i 

na stronie internetowej Uczelni. 

7. Wybory powinny być zako czone do dnia 30 czerwca w roku, w którym upływa kadencja 

Senatu. 

8. Prawo z łaszania kandydatów przysłu uje każdej osobie posiadającej czynne prawo wy-

borcze. 

9. Osoba zainteresowana musi wyrazić pisemną z od  na kandydowanie. 

10. Wyboru dokonuje si  przez pozostawienie nieskreślone o na karcie do  łosowania nazwi-

ska kandydata lub kandydatów, na których si   łosuje. 

11. Głosować można tylko osobiście. 

12. Nieważny jest głos oddany na karcie innej niż wr czona przez Komisj  Wyborczą lub gdy 

na karcie zostawiono wi cej nazwisk kandydatów niż wynosi liczba mandatów. 

 

 

 

Rozdział IV  

Organizacja Uczelni 
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§ 42 

1.  odstawową jednostką or anizacyjną  Uczelni jest Wydział. 

2. W celu realizacji zada  dydaktycznych może zostać utworzony poza siedzibą Uczelni 

Zamiejscowy Wydział. 

3. Wydział tworzy, przekształca i likwiduje Rektor za z odą Założyciela. 

 

§ 43 

1. Jednostkami ogólno-uczelnianymi są: 

1) Biblioteka, 

2) Archiwum. 

2. W Uczelni mo ą być tworzone także inne jednostki o charakterze ogólno-uczelnianym. 

3. Uczelnia może tworzyć jednostki mi dzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi pod-

miotami w szczególności instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi. 

4. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 2 i 3 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor 

za z odą Założyciela. 

5. Kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 2 i 3 powołuje i odwołuje 

Rektor. 

 

§ 44 

1. W celu realizacji określonyc  zada  naukowych w Uczelni mo ą być powoływane 

Uczelniane Zespoły Badawcze. 

2. Uczelniane Zespoły Badawcze powołuje i odwołuje Rektor. 

 

§ 45 

1. Uczelnia posiada bibliotek , która stanowi podstaw  systemu biblioteczno-

informacyjnego uczelni. 

2. W ramach biblioteki funkcjonuje wypożyczalnia i czytelnia.  

3. Do zada  biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych, 

2) opracowywanie i udost pnianie zbiorów bibliotecznych. 

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, 

4) gromadzenie i udost pnianie informacji naukowej. 

1. Ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego (zwanych w dalszej cz ści niniejsze-

go paragrafu „zbiorami"  mają prawo korzystać na zasadach nieodpłatnyc  pracownicy, 

studenci, słuc acze studiów podyplomowych, kursów dokształcającyc  i szkole  pro-

wadzonych przez Uczelni  oraz osoby świadczące na rzecz Uczelni prac  na podstawie 

umów cywilnoprawnych. 

2. Inne osoby niż wymienione w ust. 4 mo ą korzystać ze zbiorów tylko w ramach wypo-

życze  mi dzybibliotecznyc  na warunkach określonyc  w zawartych z innymi Uczel-

niami wyższymi i instytucjami umowach o udost pnienie zbiorów do korzystania pra-

cownikom i osobom kształcącym si  w tych Uczelniach i instytucjach. 

3. Warunkiem korzystania ze zbiorów w formie wypożyczenia na zewnątrz jest posiadanie 

ważnej karty bibliotecznej. 
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4. Szcze ółowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego 

oraz korzystania z jego zbiorów określa regulamin biblioteki opracowywany przez dyrek-

tora biblioteki i zatwierdzany przez Rektora.  

5. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Rektor. 

6. Dla potrzeb funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelnia przetwarza 

nast pujące dane osobowe osób korzystającyc  ze zbiorów: 

1) imi , nazwisko, 

2) adres zamieszkania (stałe o i czasowego), 

3) adres do korespondencji, 

4) numer telefonu kontaktowego, 

5) PESEL, 

6) rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości oraz wskazanie organu wydające o. 

7) miejsce i rok nauki, 

8) miejsce pracy, stanowisko. 

 

§ 46 

1. Dyrektora biblioteki zatrudnia Rektor po zasi gni ciu opinii Senatu. 

2. Na stanowisku dyrektora biblioteki może być zatrudniona osoba posiadająca uprawnienia 

dyplomowanego bibliotekarza i co najmniej tytuł zawodowy magistra. 

3. Dyrektor biblioteki kieruje działalnością biblioteki, a w szczególności opracowuje projekt 

planu rzeczowo-finansowego biblioteki jako cz ści planu rzeczowo-finansowego Uczelni.  

 

§ 47 

1. W Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.  

2. Do zada  Rady Bibliotecznej należy: współpraca z dyrektorem biblioteki przy określa-

niu zasad gromadzenia i udost pniania zbiorów bibliotecznych,  

1) opiniowanie Regulaminu biblioteki,  

2) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki oraz sprawozdania z 

wykonania planu,  

3) opiniowanie wniosków o zatrudnienie pracowników Biblioteki Głównej,  

4) rozpatrywanie innych bieżącyc  spraw. 

3. W skład Rady Bibliotecznej wc odzą: 

1) dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni,  

2) przedstawiciel samorządu studenckiego,  

3) zatrudnieni w Uczelni bibliotekarze dyplomowani. 

4.  złonków Rady Bibliotecznej powołuje Rektor na okres kadencji Senatu.  

 

§ 48 

1. Uczelnia prowadzi archiwum. 

2. Archiwum Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje Rektor.  

3. Działalność Archiwum Uczelni re ulują odr bne przepisy. 

 

§ 49 

1. Jednostkami or anizującymi i wspierającymi działalność dydaktyczną i naukową Uczelni 

są jednostki administracyjne. 

2. Jednostki administracyjne Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje Rektor 
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§ 50 

Szcze ółową struktur  or anizacyjną Uczelni, zadania wewn trznyc  jednostek organizacyj-

nych oraz tryb ich działania określa regulamin organizacyjny Uczelni nadawany przez Rekto-

ra. 

 

Rozdział V 

Założyciel 

 

§ 51 

Założyciel decyduje o najważniejszyc  kwestiach dla Uczelni, a w szczególności: 

1) zatwierdza strate i  rozwoju uczelni i sprawozdania Rektora z jej realizacji, 

2) zatwierdza plany rzeczowo-finansowe Uczelni  zaopiniowane przez Senat oraz roczne 

sprawozdania Rektora z ich realizacji, 

3) wyraża z od  na podj cie przez Uczelni  wyodr bnionej działalności gospodarczej,  

4) Uczelnia może za z odą Założyciela prowadzić wyodr bnioną działalność gospodar-

czą w zakresie działalności doradczo-konsultingowej, wynajmu, produkcji, handlu i 

usłu , w tym usłu  finansowych w zakresie niesprzecznym z zadaniami i misją  

uczelni wyższej, 

5) Działalność, o której mowa w ust. 4 może być prowadzona przez wyodr bnione orga-

nizacyjnie i finansowo zakłady. 

6) Zakłady gospodarcze tworzy i likwiduje Rektor po uzyskaniu zgody Założyciela. Jed-

nostki te działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Założyciela. 

7) kierowników Zakładów gospodarczych powołuje i odwołuje Rektor za z odą 

Założyciela, 

8) podejmuje, na wniosek Rektora, decyzje w sprawie prowadzenia przez Uczelni   

akademickiego inkubatora przedsi biorczości i centrum transferu technologii, 

9) powołuje  ad   atronacką i jej członków, 

10) deleguje przedstawicieli na posiedzenia Senatu,  

11) opiniuje wniosek Rektora dotyczący utworzenia własne o funduszu stypendialnego 

dla studentów, 

12) decyduje o okolicznościac  i sposobie likwidacji Uczelni, 

13) podejmuje inne czynności przewidziane dla Założyciela w ustawie i niniejszym statu-

cie.  

 

Rozdział VI  

Mienie i finanse Uczelni 

 

§ 52 

1.    Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

 

§ 53 

1. Środki finansowe Uczelni mo ą poc odzić z: 

1) opłat za świadczone usłu i edukacyjne, 

2) dochodów z odpłatnej działalności naukowej, badawczej, eksperckiej i szkoleniowej, 

3) dotacji Założyciela, 
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4) darowizn, spadków, zapisów, pomocy finansowej sponsorów oraz ofiarności publicz-

nej, także pochodzenia zagranicznego, 

5) dochodów z wyodr bnionej działalności gospodarczej oraz działalności wydawniczej 

Uczelni, 

6) dotacji z budżetu pa stwa, 

7) dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 

8) środków z funduszy zewn trznyc , w tym z funduszy Unii Europejskiej, 

9) dochodów z komercjalizacji wyników bada  naukowych , 

10) dochodów z udziałów i odsetek, 

11) dochodów ze sprzedaży własne o mienia lub oddania go do odpłatne o korzystania na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów, 

12) z innych  ródeł. 

2. Uczelnia prowadzi samodzielną  ospodark  finansową na podstawie rocznego planu rze-

czowo - finansowego sporządzane o przez Rektora i zatwierdzanego przez Założyciela, 

zgodnie z przepisami o rac unkowości, a w zakresie gospodarowania środkami pocho-

dzącymi z budżetu pa stwa również zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Roczne sprawozdania z realizacji planu rzeczowo - finansowego Rektor przedkłada Zało-

życielowi do zatwierdzenia. 

 

§ 54 

1. Uczelnia tworzy Fundusz pomocy materialnej dla studentów z dotacji z budżetu pa stwa 

na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów. 

2. Uczelnia może utworzyć z innych środków niż określone w ust. 1 własny Fundusz sty-

pendialny na stypendia dla pracowników i studentów. 

3. Fundusz stypendialny, o którym mowa w ust. 2 tworzy i likwiduje Rektor za z odą Zało-

życiela. 

4. Stypendia z własne o Funduszu stypendialnego przyznaje Rektor w uzgodnieniu z 

Uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego, wskazanym w regulami-

nie samorządu studenckiego. 

5. Szcze ółowe zasady tworzenia własne o Funduszu stypendialnego, warunki i tryb przy-

znawania stypendiów z tego funduszu określa Regulamin przyznawania świadcze  z tego 

funduszu. 

6. Stypendia z Funduszu, o którym mowa w ust. 2 mo ą być przyznawane niezależnie od 

stypendiów, o których mowa w art.173 ust. 1 ustawy. 

7. Nadzór nad realizacją świadcze  pomocy materialnej dla studentów sprawuje Rektor. 

 

Rozdział VII 

Pracownicy Uczelni 

 

§ 55 

1. Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nieb dący nauczycie-

lami akademickimi. 

2. Nauczycielami akademickimi są : 

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni. 

2) pracownicy dydaktyczni. 
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§ 56 

1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni mo ą być zatrudniani w Uczelni na nast pującyc  

stanowiskach: 

1) profesora zwyczajnego, 

2) profesora nadzwyczajnego. 

3) profesora wizytujące o, 

4) adiunkta, 

5) asystenta. 

2. Pracownicy dydaktyczni mo ą być zatrudniani w Uczelni na nast pującyc  stanowi-

skach: 

1) profesora zwyczajnego, 

2) profesora nadzwyczajnego, 

3) profesora wizytujące o, 

4) starszego wykładowcy, 

5) wykładowcy, 

6) asystenta, 

7) lektora, 

8) instruktora. 

3. Pracownicy Uczelni nieb dący nauczycielami akademickimi mo ą być zatrudniani na 

stanowiskach określonyc  w regulaminie organizacyjnym Uczelni. 

 

§ 57 

1. Nauczyciel akademicki może pozostawać w stosunku pracy na Uczelni, w tym samym 

czasie tylko w jednym podstawowym miejscu pracy. 

2. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni może podjąć lub kontynuować zatrudnienie 

u jednego lub wi cej dodatkowych pracodawców prowadzącyc  działalność dydaktyczną 

lub naukowo-badawczą. 

3.  odj cie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni 

dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u jednego lub wi cej dodatkowych 

pracodawców, o których mowa w ust. 2 nie wymaga uzyskania zgody Rektora. 

4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy w razie 

prowadzenia działalności gospodarczej nie ma obowiązku informowania o tym Rektora. 

5.  odj cie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez 

nauczyciela akademickiego b dące o organem jednoosobowym Uczelni nie wymaga uzy-

skania zgody organów Uczelni. 

 

§ 58 

1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

naukowy profesora w dziedzinie odpowiadającej tematyce prowadzonych zaj ć dydak-

tycznych. 

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

naukowy profesora lub stopie  naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie odpowia-

dającej przedmiotowi prowadzonych zaj ć dydaktycznych. 

3. Na stanowisku profesora wizytujące o może być zatrudniona osoba b dąca pracowni-

kiem innej Uczelni, posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopie  naukowy doktora 
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habilitowanego w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi prowadzonych zaj ć dydak-

tycznych. 

4. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytujące o może być zatrud-

niona osoba niespełniająca wyma a  określonyc  odpowiednio w ust. 2 i 3, jeżeli posia-

da stopie  naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągni cia w pracy naukowej lub 

zawodowej w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi prowadzonych zaj ć dydaktycz-

nych, potwierdzone przez komisj  do spraw oceny dorobku naukowego lub zawodowego. 

Komisj  t  powołuje Rektor w składzie od 3-5 nauczycieli akademickich posiadającyc  

tytuł naukowy profesora lub stopie  naukowy doktora habilitowanego. Komisja dokonuje 

oceny osiągni ć naukowych lub zawodowych kandydata na stanowisko profesora nad-

zwyczajnego lub wizytujące o na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów. 

5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopie  

naukowy doktora w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi prowadzonych zaj ć dy-

daktycznych. 

6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł 

zawodowy magistra lub tytuł równorz dny w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

prowadzonych zaj ć dydaktycznych. 

7. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca stopie  

naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorz dny oraz co najmniej 

trzyletnie udokumentowane doświadczenie w działalności dydaktycznej lub zawodowej 

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi prowadzonych zaj ć dydaktycznych. 

8. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy 

magistra lub równorz dny oraz co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie 

w działalności dydaktycznej lub zawodowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

prowadzonych zaj ć dydaktycznych. 

9. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra 

filologii odpowiadającej nauczanemu j zykowi obcemu lub osoba posiadająca uprawnie-

nia tłumacza przysi  łe o w zakresie nauczanego j zyka obcego i co najmniej dwuletni 

staż pracy w zawodzie nauczycielskim. 

10. Na stanowisku instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy ma-

gistra lub równorz dny w dziedzinie odpowiadającej prowadzonym zaj ciom dydaktycz-

nym lub co najmniej pi cioletnie doświadczenie zawodowe odpowiadające prowadzo-

nym zaj ciom dydaktycznym i posiadająca uprawnienia pedagogiczne. 

11. Oceny spełnienia kryterium doświadczenia zawodowego, o którym mowa w ust. 7-10 

dokonuje Rektor na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydata na dane stanowi-

sko. 

12. Nauczycielem akademickim może być także osoba nieb dąca obywatelem polskim. 

 

§ 59 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 

doktora nie może przekroczyć 5 lat. 

2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego nie może przekroczyć 7 lat. 

3. Okresy wymienione w ust. 1 i 2 mo ą zostać wyjątkowo jednokrotnie przedłużone przez 

Rektora o 1 rok, jeżeli dana osoba posiada pozytywną ocen  dotyczącą stopnia zaawan-

sowania odpowiednio rozprawy habilitacyjnej lub doktorskiej. 
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4. Bieg terminów określonyc  w ust. 1 i 2 ulega zawieszeniu o czas trwania urlopu macie-

rzy skie o, wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu bezpłatne o 

udzielonego dla celów naukowych, z tym że zatrudnienie na stanowisku asystenta lub ad-

iunkta osoby nieposiadającej odpowiednio stopnia naukowego doktora lub doktora habi-

litowanego nie może trwać dłużej niż 8 lat. 

 

§ 60 

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nast puje na podstawie mia-

nowania albo umowy o prac . 

2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor. 

3. Rektor zatrudnia nauczyciela akademickiego z własnej inicjatywy. 

4. Mianowania na stanowisko nauczyciela akademickiego, w tym na stanowisko profesora 

zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, dokonuje Rektor  

 

§ 61 

1. Zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisko nauczyciela akademickiego nast puje po za-

kwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego. 

2. Komisj  konkursową powołuje Rektor. 

3. Ogłoszenia o konkursie dokonuje Rektor poprzez podanie jego warunków do publicznej 

wiadomości. 

4. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać nast pujące informacje: 

1) stanowisko, na którym ma być zatrudniony kandydat, 

2) wymagania stawiane kandydatowi, 

3) wykaz wymaganych dokumentów i termin ich składania, 

4) miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej, 

5) termin rozstrzy ni cia konkursu. 

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza si  na tablicy o łosze  Uczelni. 

2. Komisja konkursowa składa si  z trzech członków: Rektora oraz dwóch nauczycieli aka-

demickich reprezentującyc  t  samą lub pokrewną dyscyplin  naukową posiadającyc  ty-

tuł naukowy profesora lub stopie  naukowy doktora habilitowanego. 

3. Kandydaci na dane stanowisko powinni spełnić wymagania określone w § 64 odpowiednie 

do rodzaju stanowiska, na które kandydują. 

4. Rektor zatrudnia kandydata, który uzyskał pozytywną ocen  komisji konkursowej. 

5. W razie braku kandydatów komisja konkursowa zamyka konkurs. 

 

§ 62 

1. Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w 

przypadkach określonyc  w ustawie. 

2. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany rów-

nież z innych ważnyc  przyczyn niewymienionych w ustawie, po uzyskaniu opinii Sena-

tu. 

 

§ 63 

Do podstawowych obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych należy : 
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1) kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywania przez 

studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod wz l dem meryto-

rycznym i metodycznym, 

2) prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej, 

3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni. 

 

§ 64 

Do podstawowych obowiązków pracowników dydaktycznych należy: 

1) kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywania przez 

studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod wz l dem mery-

torycznym i metodycznym, 

2) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, 

3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni. 

4) Pracownicy dydaktyczni mo ą uczestniczyć w pracach badawczych. Warunki prowa-

dzenia tych prac określa Senat. 

 

§ 65 

1. Czas pracy nauczycieli akademickich jest określony zakresem ich obowiązków dydak-

tycznych, naukowych i organizacyjnych. 

2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zaj ć dydak-

tycznych obj tyc  zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zada  dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych - określa Senat. 

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształce-

nia, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zaj ć dydaktycznych 

w godzinach ponadwymiarowych w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika na-

ukowo- dydaktycznego ¼ a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dy-

daktycznych, określone o zgodnie z ust. 2. 

4. Nauczycielowi akademickiemu, za jego z odą, może być powierzone prowadzenie zaj ć 

dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczb  godzin ponadwymiarowych określoną 

w ust. 3. 

5. Szcze ółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik 

jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel. 

 

§ 66 

1. Rektor może obniżyć wymiar zaj ć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru usta-

lonej zgodnie z § 71 ust. 3 w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wy-

konywania ważnyc  zada  lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów 

badawczych. 

2. Obniżenie wymiaru zaj ć dydaktycznych może nastąpić nie wi cej niż do 50% dolnej 

granicy wymiaru zaj ć ustalonego dla danego stanowiska. 

 

§ 67 

1. Nauczycielom akademickim przysłu uje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

trzydziestu sześciu dni roboczych w cią u roku. Urlop powinien być wykorzystany w 

okresie wolnym od zaj ć dydaktycznych.  

2. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa Rektor. 
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§ 68 

1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopie  

naukowy doktora, nie cz ściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, płatne o 

urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia bada  

poza Uczelnią. 

2. Nauczyciel akademicki przy otowujący rozpraw  doktorską może otrzymać płatny urlop 

naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesi cy.  

3. Nauczyciel akademicki może, za z odą Rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów 

naukowych. 

4. Z wnioskiem o udzielenie urlopów, o których mowa w ust. 1-3, nauczyciel akademicki 

zwraca si  do Rektora, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki zatrudniającej 

wnioskodawc  oraz opinii promotora w przypadku urlopu, o którym mowa w ust. 2. 

5. Wniosek o udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. l, powinien zawierać uzasadnienie 

wykorzystania urlopu dla celów naukowych. 

6. Urlop, o którym mowa w ust. 2, może być udzielony w celu wykonania prac związanyc  

z zako czeniem rozprawy doktorskiej w przypadku, gdy stopie  zaawansowania 

rozprawy gwarantuje doko czenie jej w okresie wnioskowanego urlopu. Potwierdzenie 

tego faktu powinno znale ć si  we wniosku o udzielenie  urlopu oraz w opinii promotora. 

7. Po zako czeniu urlopu, o którym mowa w ust. 3, nauczyciel akademicki zobowiązany 

jest przedstawić Rektorowi sprawozdanie z realizacji zada  naukowych, w związku z 

którymi urlop był udzielony. 

8. W przypadkach uzasadnionych sytuacją naukowo-dydaktyczną jednostki organizacyjnej 

Rektor może przesunąć termin udzielenia urlopu, o którym mowa w ust. 3. 

 

§ 69 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu 

co najmniej pi tnastu lat w Uczelni, ma prawo do płatne o urlopu dla poratowania 

zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga 

powstrzymania si  od pracy. 

2. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całe o zatrudnienia 

nauczyciela akademickiego nie może przekraczać jednego roku. 

3. W przypadku gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w cz ściac , 

kolejnego urlopu można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia 

zako czenia ostatnio udzielonego urlopu. 

4. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, o którym mowa w ust. 1, na jego 

pisemny wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza odpowiednie orzeczenie 

lekarskie. Uprawniony lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania 

wydanego przez Rektora na wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla 

poratowania zdrowia 

5. Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym 

czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej. 

 

§ 70 

Wynagrodzenie za czas płatnyc  urlopów, o których mowa w § 59 ust. 1 i 2 oraz § 60 ust. 1 

oblicza si  jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 
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§ 71 

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za post powanie uchy-

biające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub  odności zawodu nauczycielskiego 

na zasadach określonyc  w ustawie. 

2. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich powołuje Rektor spośród 

nauczycieli akademickich, posiadającyc  co najmniej stopie  naukowy doktora habilito-

wanego. 

3. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich trwa cztery lata i 

rozpoczyna si  z początkiem kadencji Senatu. 

 

§ 72 

1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekają: 

1) w pierwszej instancji Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli 

akademickich, 

2) w drugiej instancji Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich 

przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższe o. 

1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich (zwana w dalszej 

cz ści niniejszego paragrafu „komisją"  liczy siedmiu członków: 

1) pi ciu nauczycieli akademickich, 

2) dwóch studentów. 

3.  złonków Komisji b dącyc  studentami wybiera na okres jednego roku Uczelniany or-

gan samorządu studenckiego, wskazany w regulaminie samorządu studenckiego. 

4.  złonków Komisji b dącyc  nauczycielami akademickimi wybiera Senat spośród kan-

dydatów z łoszonyc  przez nauczycieli akademickich, którzy posiadają tytuł naukowy 

profesora lub stopie  naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w Uczelni w peł-

nym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W skład komisji powinny wc odzić co najmniej dwie osoby posiadające tytuł naukowy 

profesora. 

6. Senat wybiera spośród członków Komisji przewodniczące o i zast pc  przewodniczące-

go.  rzewodniczącym może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy profesora. 

7.  złonkami komisji nie mo ą być osoby pełniące funkcj  rektora lub prorektora. 

8. Termin wyborów do komisji uchwala Senat. Termin ten jest podawany do wiadomości 

nauczycielom akademickim i studentom poprzez wywieszenie na tablicy o łosze  

Uczelni, co najmniej na dwa tygodnie przed zamkni ciem listy kandydatów. 

9. Prawo z łaszania kandydatów do komisji ma każdy nauczyciel akademicki zatrudniony 

w Uczelni. Kandydatów z łasza si  na piśmie Rektorowi jako przewodniczącemu Senatu. 

Do z łoszenia kandydata należy załączyć jego z od . 

10. Wybór członków Komisji nast puje w  łosowaniu tajnym, zwykłą wi kszością  łosów w 

obecności ponad połowy składu Senatu. 

11. Kadencja Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna si  z początkiem kadencji Senatu. 

12. Do wyborów uzupełniającyc  skład Komisji w trakcie kadencji stosuje si  odpowiednio 

tryb określony w ust. 6-10. 
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Rozdział VIII 

Okresowa ocena nauczycieli akademickich 

 

§ 73 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podle ają okresowej ocenie w szczególności w zakresie 

należyte o wykonywania obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych oraz 

przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemy-

słowej. 

2. Przy dokonywaniu oceny działalności dydaktycznej brane są pod uwa   nast pujące kryte-

ria: 

1) stopie  realizacji ustalonego wymiaru zaj ć, 

2) poziom i aktualność przekazywanych treści nauczania, 

3) sumienność w realizowaniu obowiązków dydaktycznych, 

4) umiej tność nawiązywania kontaktu ze studentami, atrakcyjność form przekazywa-

nia wiedzy, 

5) wkład przy opracowywaniu nowych programów studiów, 

6) publikacje dydaktyczne (podr czniki, skrypty, artykuły, referaty itp.), 

7) opieka nad poszczególnymi studentami, 

8) wyniki ankiet o pracy nauczyciela akademickiego przeprowadzanych wśród studen-

tów. 

3. Przy dokonywaniu oceny działalności naukowej brane są pod uwa   nast pujące kryteria: 

1) publikacje naukowe, 

2) badania naukowe, 

3) organizowanie konferencji, sympozjów i innych spotka  naukowych. 

4) Przy ocenie działalności organizacyjnej brane są pod uwa   nast pujące kryteria: 

5) sprawowanie funkcji jednoosobowego organu Uczelni, 

6) udział w organach kolegialnych, 

7) sprawowanie funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Uczelni, 

8) uczestniczenie w pracach komisji i innych zespołów powołanyc  w Uczelni. 

 

§ 74 

1. Oceny okresowej nauczycieli akademickich dokonuje si  raz na dwa lata lub na wniosek 

kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Oceny okresowej nauczyciela akademickiego posiadające o tytuł naukowy profesora 

zatrudnionego na podstawie mianowania dokonuje si  raz na cztery lata lub na wniosek 

kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie wlicza si  okresu nieobecności w pracy wyni-

kającej z przebywania na urlopie macierzy skim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla 

poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zast pczej. 

4. Oceny dokonuje trzyosobowa komisja powołana przez Rektora. W skład Komisji wcho-

dzi Rektor, kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel aka-

demicki podle ający ocenie oraz jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy 

lub stopie  naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w tej samej jednostce organi-

zacyjnej. 
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5. Oceny dokonuje si  na podstawie kwestionariuszy ocen, informacji przekazanych przez 

ocenianego nauczyciela, opinii bezpośrednie o przełożone o, wyników hospitacji zaj ć, 

oceny przedstawianej przez studentów w ankietach przeprowadzanych wśród studentów 

po zako czeniu każde o cyklu zaj ć dydaktycznych oraz opinii, o których mowa w ust. 

6. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki 

może w celu oceny pracy nauczyciela akademickiego zasi  ać opinii ekspertów spoza 

Uczelni. 

7. Wzór kwestionariusza ocen, zakres informacji wymaganych dla oceny oraz wzór ankiety 

dla studentów ustala Senat. 

8. Każdy oceniany powinien zostać zapoznany na piśmie z oceną komisji i jej uzasadnie-

niem. 

9. Od decyzji Komisji oceniającej przysłu uje nauczycielowi akademickiemu prawo złoże-

nia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od daty zapoznania si  z opinią. Odwołanie 

powinno być rozpatrzone w terminie miesiąca od daty złożenia odwołania. 

10. Wyniki oceny komisja przedstawia Rektorowi. 

11.  isemną ocen  Komisji dołącza si  do akt osobowych nauczyciela akademickiego. 

12. Negatywna ocena stanowi podstaw  rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akade-

mickim. 

 

Rozdział IX 

Studia i studenci 

 

§ 75 

1. Do odbywania studiów w Uczelni może być dopuszczona wyłącznie osoba spełniająca 

warunki rekrutacji ustalone przez Uczelni  oraz posiadająca: 

1) świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania si  o przyj cie na pierwszy stopie  

studiów, 

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorz dny w przypadku ubiegania si  o 

przyj cie na drugi stopie  studiów. 

2. Kwalifikacj  przy przyj ciu na I rok studiów przeprowadza Uczelniana Komisja Wybor-

cza. 

3. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysłu uje odwołanie do Rektora w ter-

minie 14 dni od daty dor czenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

4. Uczelnianą Komisj  Rekrutacyjną powołuje Senat. 

5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna liczy trzech członków powołanyc  przez Senat spo-

śród nauczycieli akademickich. 

6.  odstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji 

na studia ustalonych przez Uczelni .  

7. Wyniki post powania rekrutacyjnego są jawne. 

 

§ 76 

1. Studia i inne formy kształcenia w Uczelni są odpłatne. 

2. Warunki odpłatności za studia i inne formy kształcenia określa umowa zawarta w formie 

pisemnej pomi dzy Uczelnią a studentem lub uczestnikiem innych form kształcenia,. 
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§ 77 

1. Osoba przyj ta na studia nabywa prawa studenta z c wilą immatrykulacji i złożenia ślu-

bowania nast pującej treści: 

„Ślubuj  uroczyście, że b d  wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej 

osobowości. Odnosić si  b d  z szacunkiem do władz Wyższej Szkoły Gospodarki i Za-

rządzania w Krakowie i wszystkich członków jej społeczności, b d  wypełniać obowiąz-

ki, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym post powaniem b d  dbać 

o  odność i honor studenta Rzeczpospolitej Polskiej." 

2. Or anizacj  i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regu-

lamin studiów. 

 

§ 78 

1. Student może ubie ać si  o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w 

budżecie pa stwa na zasadach określonyc  w ustawie oraz w regulaminie, o którym mo-

wa w ust. 2  

2. Szcze ółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadcze  po-

mocy materialnej dla studentów, w tym szcze ółowe kryteria i tryb udzielania świadcze  

pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadcze , wzór 

oświadczenia o niepobieraniu świadcze  na innym kierunku studiów oraz sposób udo-

kumentowania sytuacji materialnej studenta ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnia-

nym organem samorządu studenckiego. 

 

§ 79 

1. Za naruszenie przepisów obowiązującyc  w Uczelni oraz za czyny uc ybiające  odności 

studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną 

albo przed sądem koleże skim samorządu studenckiego. 

2. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza 

Komisja Dyscyplinarna. 

3. Komisj  dyscyplinarną i Odwoławczą Komisj  Dyscyplinarną powołuje Rektor spośród 

nauczycieli akademickich i studentów. 

4. Komisje, o których mowa w ust. 3 orzekają w składzie trzyosobowym, złożonym z prze-

wodniczące o składu orzekające o, którym jest nauczyciel akademicki oraz z jednego 

nauczyciela akademickiego i jednego studenta, wskazanego przez właściwy organ samo-

rządu studenckiego. 

5. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej. 

6. Komisje dyscyplinarne na swoich pierwszych posiedzeniach zwołanyc  przez Rektora 

wybierają przewodniczące o komisji. Kadencja obu komisji trwa dwa lata i rozpoczyna 

si  z dniem ich powołania. 

7. Sąd koleże ski nie może orzekać kary: 

1) zawieszenia w określonyc  prawach studenta na okres do jednego roku. 

2) wydalenia z Uczelni. 

1. Za ten sam czyn student nie może być jednocześnie ukarany przez komisj  dyscyplinarną 

i przez sąd koleże ski. 

2. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów powołuje Rektor spośród nauczycieli 

akademickich na okres kadencji Senatu. 
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3. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przysłu uje odwołanie do odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej. Od orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej przysłu uje skarga do 

sądu administracyjnego. 

 

§ 80 

1. Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki. 

2. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy oraz regulaminu uchwalonego przez 

Uczelniany organ uc wałodawczy samorządu studenckiego. 

3. Regulamin samorządu studenckiego Uczelni wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat 

jego z odności z ustawą i statutem. 

 

Rozdział X 

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni 

 

§ 81 

1. Rektor  i Kanclerz dbają o utrzymanie porządku i bezpiecze stwa na terenie Uczelni. 

2. Rektor i Kanclerz są obowiązani zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom po-

bierającym w Uczelni nauk  lub wykonującym prac  na rzecz Uczelni. 

 

§ 82 

1. Pracownicy Uczelni i studenci mo ą or anizować zgromadzenia na terenie Uczelni. 

2. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni wymagana jest uprzednia pisemna 

zgoda Rektora. 

3. Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia organizatorzy mają obo-

wiązek złożyć co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem rozpocz cia 

zgromadzenia. 

4. W sytuacjach nagłyc  Rektor może rozpatrzyć wniosek złożony w krótszym terminie niż 

określony w ust. 3.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien określać: 

1) dat ,  odzin  rozpocz cia i zako czenia zgromadzenia oraz jego zamierzone miej-

sce, 

2) cel zwołania zgromadzenia, 

3) oznaczenie organizatora - podanie imienia i nazwiska lub nazwy organizacji, 

4) informacj  o liczbie spodziewanych uczestników zgromadzenia, 

5) informacj  o uczestniczeniu w zgromadzeniu zaproszonych osób spoza Uczelni, 

6) informacj  o środkac , jakie zostaną podj te w celu zabezpieczenia porządku i bez-

piecze stwa uczestników zgromadzenia wraz z listą porządkowyc . 

6. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2 lub zakazuje zorganizowania i 

przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli jego cele lub program naruszają przepisy prawa. 

7. Organizatorzy zgromadzenia odpowiadają przed organami Uczelni za ich przebieg. 

8. W szczególności organizatorzy zgromadzenia odpowiadają za: 

1) przestrzeganie w czasie zgromadzenia przepisów prawa, 

2) niezakłócanie działalności Uczelni oraz normalnego toku pracy pracowników i 

studentów niebiorącyc  udziału w zgromadzeniu, 

3) zapewnienia bezpiecze stwa uczestników zgromadzenia. 
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9. Organizatorzy odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie szkody wyrządzone Uczelni 

w związku ze zgromadzeniem. 

10. Organizatorzy mają obowiązek zadbać, by w zgromadzeniu nie uczestniczyły osoby po-

stronne, nieb dące studentami, pracownikami Uczelni, ani zaproszonymi  ośćmi. 

11. Organizatorzy mają obowiązek zor anizować służb  porządkową w celu zapewnienia 

sprawnego przebiegu zgromadzenia i bezpiecze stwa uczestników. 

12. Organizatorzy obowiązani są do przeprowadzenia zgromadzenia w miejscu wyznaczo-

nym przez Rektora. 

13. Za korzystanie z określonej cz ści terenu Uczelni i ewentualne dodatkowe usłu i np. 

na łośnienie sali, udost pnienie sprz tu audiowizualnego itp. organizatorzy zobowiązani 

są uiścić na rzecz Uczelni opłaty, w wysokości ustalonej przez Rektora. Rektor może 

zwolnić organizatorów z obowiązku uiszczenia tej opłaty w całości lub w cz ści. 

14. Rektor lub delegowany przez niego na zgromadzenie przedstawiciel ma prawo uczestni-

czyć w zgromadzeniu. 

15. W zgromadzeniach mo ą uczestniczyć osoby nieb dące pracownikami i studentami 

Uczelni, niezb dne do obsłu i zgromadzenia. List  tych osób organizator zgromadzenia 

przedstawia Rektorowi wraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zorganizowanie 

zgromadzenia. 

16. Rektor ma prawo wystąpić o oc ron  zgromadzenia do instytucji zewn trznyc . 

17. Rektor lub jego przedstawiciel wydelegowany na zgromadzenie, po uprzedzeniu organi-

zatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.  

 

 

Rozdział XI 

Likwidacja Uczelni 

 

§ 83 

1. Likwidacja Uczelni nast puje w przypadku: 

1) wszcz cia post powania likwidacyjnego przez ministra właściwe o do spraw 

szkolnictwa wyższe o z przyczyn określonyc  w art.37 ust. 3 ustawy, 

2) wydania przez ministra właściwe o do spraw szkolnictwa wyższe o decyzji o cof-

ni ciu pozwolenia na utworzenie Uczelni i nakazującej jej likwidacj  przez Założy-

ciela w wyznaczonym terminie, 

3) wydania przez ministra właściwe o do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o cof-

ni ciu ostatniego uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów, 

4) podj cia decyzji o likwidacji Uczelni przez Założyciela za z odą ministra właści-

wego do spraw szkolnictwa wyższe o, z przyczyn określonyc  w ust. 2. 

2. Decyzj  o likwidacji Uczelni podejmuje Założyciel, po pozytywnym zaopiniowaniu tej 

decyzji przez Rektora i Senat, w przypadku zaistnienia ważnyc  okoliczności uniemoż-

liwiającyc  dalsze funkcjonowanie Uczelni, a w szczególności: 

1) braku możliwości realizacji celów statutowych, 

2) braku środków finansowych koniecznych do prowadzenia Uczelni, 

3) braku odpowiedniej liczby kandydatów na studia. 

3. Założyciel za z odą ministra właściwe o do spraw szkolnictwa wyższe o może zlikwi-

dować Uczelni  po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów w in-

nych uczelniach. 
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§ 84 

1. Likwidacja Uczelni polega na zadysponowaniu składnikami materialnymi i niematerial-

nymi jej majątku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a w szczególności pra-

cowników i studentów. 

2. Likwidacj  Uczelni prowadzi likwidator powołany przez Założyciela. Funkcj  likwidato-

ra może wykonywać Założyciel. 

3. Likwidator przejmuje kompetencje organów Uczelni w zakresie dysponowania jej mająt-

kiem. W zakresie spraw studenckich pozostaje właściwy Rektor. 

4. Likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji oraz plan likwidacji i przedstawia je 

Założycielowi. 

5. Po otwarciu post powania likwidacyjnego do nazwy Uczelni dodaje si  wyrazy: „w li-

kwidacji". Zapisu „w likwidacji" nie stosuje si  w nazwie Uczelni umieszczanej w dy-

plomie uko czenia studiów oraz w świadectwac . 

6. Po otwarciu likwidacji Uczelnia nie prowadzi przyj ć na studia. 

7. Studia prowadzone w dniu otwarcia likwidacji mo ą być kontynuowane nie dłużej niż do 

ko ca roku akademickiego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji. Założyciel zapewnia 

studentom możliwość dalszego kontynuowania studiów i uzyskania dyplomów w innych 

Uczelniach na podstawie zawartych z nimi porozumie . 

 

§ 85 

1. Likwidator sporządza bilans zamkni cia likwidacji Uczelni i przedkłada go Założycielo-

wi oraz sporządza ko cowe sprawozdanie z post powania likwidacyjnego i przedstawia 

go do zatwierdzenia Założycielowi. 

2. O zako czeniu procesu likwidacji Uczelni likwidator zawiadamia niezwłocznie ministra 

właściwe o do spraw szkolnictwa wyższe o. 

3. Z dniem zako czenia likwidacji Uczelnia zostaje wykreślona z rejestru prowadzonego 

przez ministra właściwe o do spraw szkolnictwa wyższe o. 

4. Ksi  i i dokumenty Uczelni b dą przechowywane przez Założyciela zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział XII 

Postanowienia końcowe  

 

§ 86 

1. Statut wraz z postanowieniami ustawy stanowią podstawy prawne działania organów, 

jednostek organizacyjnych, pracowników oraz studentów Uczelni. 

2. W razie wątpliwości, interpretacji zapisów statutu może dokonać pisemnie Założyciel, 

na wniosek Rektora.  

3. Stosowanie niniejszego statutu nast puje z zastrzeżeniem przepisów ustawy, aktów 

wykonawczych do ustawy oraz innych przepisów powszechnie obowiązującyc . 


