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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna - z siedzibą w Koninie, zwana dalej „uczelnią” jest niepubliczną 

uczelnią, utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-01-4001- 
126/07 z dnia 25.05.2007 roku. 

2. Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” i niniejszy 
statut. 

3. Siedzibą uczelni jest miasto Konin. 
4. Uczelnia ma, zgodnie z ustawą osobowość prawną, a nadzór nad nią sprawuje minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem” oraz założyciel  w sprawach określonych w statucie. 
5. Uczelnia ma osobowość prawną  

§ 2 
 
 

1. Godłem uczelni jest logotyp Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie umieszczone 
koncentrycznie w okręgu z wpisaną w koło z nazwą uczelni. Godło uczelni określa Załącznik nr 1. 
Uczelnia może używać skróconej nazwy „WSPT". Nazwa i logo uczelni są prawnie zastrzeżone. 

2. Prezydent, kanclerz, rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani mogą używać przysługujących im 
strojów oraz innych insygniów podczas uroczystości akademickich. 

3. Za specjalne zasługi na rzecz uczelni może zostać przyznane wyróżnienie „Wyższej Szkoły 
Pedagogiczno - Technicznej”. 
 

 
§ 3 

 
1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od 

działalności, o której mowa w art. 7 ustawy w formie zakładów tworzonych, przekształcanych i 
likwidowanych przez rektora za zgodą założyciela. 

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie handlu i usług. Zakres nie może być sprzeczny z 
zadaniami i misją uczelni. 

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 podejmuje rektor za zgodą 
założyciela. 
 

 

 

 
 
 

ROZDZIAŁ II 
PODSTAWOWE ZADANIA UCZELNI 

 
§ 4 

 
1. Do podstawowych zadań uczelni należy: 

1) kształcenie studentów w zakresie wiedzy specjalistycznej, umiejętności i postaw stosownie do 
kierunków studiów i specjalności zawodowych w celu zdobywania I uzupełniania wiedzy oraz 
umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej;  

2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo kultury europejskiej, państwo 
polskie, za umacnianie zasad demokracji, poszanowanie praw człowieka i odpowiedzialności za dobro 
społeczeństwa i własnego środowiska pracy; 
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3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;  
4) kształcenie i promowanie własnych kadr naukowych; 
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie; 
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 
9) ochrona wyników pracy twórczej I dbałości o interesy Uczelni w zakresie własności intelektualnej; 
10) stwarzać osobom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach 

naukowych; 
11) Uczelnia, realizując zadania, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 

gospodarczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z jej 
działalnością. Współpracuje także z samorządem lokalnym i regionalnym, organizacjami 
pozarządowymi, w tym z organizacjami pożytku publicznego oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej 
przestrzeni szkolnictwa wyższego; 

12) Uczelnia może prowadzić akademickie biuro karier; 
13) Uczelnia może tworzyć  jednostki międzyuczelniane, jednostki wspólne z innymi podmiotami, w 

szczególności instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi. Umowy o utworzeniu jednostek 
o których mowa wyżej zawiera założyciel ; 

14) Uczelnia może tworzyć lub przystępować do porozumień lub związku szkół wyższych po uzyskaniu 
zgody założyciela. 

 
§ 5 

 
Dla realizacji zadań statutowych uczelnia: 

1) prowadzi studia wyższe dla osób posiadających uprawnienia do studiowania w uczelniach wyższych; 
2) organizuje i prowadzi studia podyplomowe oraz kursy dokształcające; 
3) zatrudnia nauczycieli akademickich z kraju i z zagranicy o wysokich kompetencjach zawodowych i 

osiągnięciach naukowych; 
4) dba o rozwój naukowy zatrudnionych w uczelni nauczycieli akademickich poprzez inspirację oraz 

pomoc organizacyjno-finansową; 
5) może monitorować kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i 

programów kształcenia do potrzeb rynku pracy  
6) prowadzi działalność naukowo-badawczą; 
7) prowadzi odpłatną działalność badawczą, diagnostyczną i doświadczalną; 
8) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, instytutami naukowo-badawczymi, 

instytucjami i organizacjami społecznymi, organami administracji samorządowej oraz podmiotami 
działalności gospodarczej; 

9) organizuje konferencje, seminaria i sympozja naukowe krajowe i zagraniczne; 
10) prowadzi działalność wydawniczą i publikacyjną; 
11) pobiera opłaty za kształcenie oraz inne formy prowadzonej działalności statutowej; 
12) gromadzi środki finansowe uzyskane z dotacji, darowizn i innych tytułów przewidzianych prawem; 
13) może posiadać  udziały w działalności podmiotów gospodarczych. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
USTRÓJ UCZELNI 

 
§ 6 

 
1. Założycielem uczelni jest osoba fizyczna, zwana dalej „założycielem”. 
2. Do kompetencji założyciela należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków senatu, kanclerza, kwestora; 
2) powoływanie i odwoływanie rektora po zasięgnięciu opinii senatu ; 
3) nadawanie statutu uczelni oraz dokonywanie w nim zmian; 
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4) ustalanie wzorów godła, hymnu, odznaki honorowej, oznaki wyróżniającej absolwenta oraz sztandaru; 
5) uchylanie uchwał senatu niezgodnych z przepisami prawa; 
6) podjęcie decyzji o połączeniu uczelni z inną uczelnią; 
7) podejmowanie decyzji o likwidacji uczelni za zgodą ministra; 
8) zatwierdzanie wysokości i zasad pobierania opłat za studia i inne usługi edukacyjne; 
9) zawieranie porozumień opartych o normę określonej w art. 31a ustawy; 
10) zaciąga zobowiązania majątkowe oraz składa oświadczenia woli w imieniu uczelni; 
11) inne sprawy zastrzeżone w ustawie lub statucie dla założyciela; 
12) może być prezydentem. Zakres uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków prezydenta, jako 

najwyższego zwierzchnika wszystkich pracowników i studentów określa statut;    
3. Organami kolegialnymi uczelni są:  

1) Senat 
2) Rady Wydziałów. 

4. Organami jednoosobowymi uczelni są:  
1) Prezydent 
2) Rektor,  
3) Kanclerz 
4) Dziekani. 

 
§ 7 

 
1. W skład senatu wchodzą: 

1) prezydent 
2) rektor ; 
3) trzech przedstawicieli założyciela; 
4) kanclerz; 
5) prorektorzy; 
6) dziekani;  
7) dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich; 
8) jeden przedstawiciel pracowników, nie będący nauczycielem akademickimi; 
9) wybrani przedstawiciele studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu senatu. 

2. Bierne oraz czynne prawo wyborcze w wyborach do senatu posiadają wszyscy studenci. 
3. Kadencja członków senatu pochodzących z wyboru trwa przez okres studiów rozpoczyna się w dniu 1 

września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 
 
 § 8  
 
1. Wybory przedstawicieli studentów do senatu odbywa się zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego. 
2. Wygaśnięcie mandatu członka senatu następuje w przypadku: 

1) upływu kadencji; 
2) rezygnacji członka; 
3) ustania zatrudnienia w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy; 
4) zaprzestania pełnienia funkcji,  prezydenta, rektora, kanclerza, prorektorów, dziekanów; 
5) wycofania rekomendacji przez założyciela w odniesieniu do osób, przez niego powołanych; 
6) rezygnacji lub skreślenia z listy studentów; 
7) śmierci członka. 

3. Osoby, pełniące funkcje prezydenta, rektora, kanclerza, prorektorów, dziekanów, zostają członkami senatu 
z dniem objęcia obowiązków służbowych. 

4. Osoby, powołane do grona senatu przez założyciela, zostają członkami senatu z dniem złożenia 
rekomendacji przez założyciela. 

5. Wyborów uzupełniających nie dokonuje się, jeśli do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy. 
 

§ 9 
 
Do kompetencji senatu, poza określonymi w ustawie, należy: 
1) podejmowanie uchwał w sprawie określenia warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli 

akademickich; 
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2) potwierdzanie znacznych i twórczych osiągnięć w pracy naukowej lub zawodowej; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o 

rachunkowości; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie strategii rozwoju uczelni; 
6) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu uczelni; 
7) wyrażanie opinii dotyczącej propozycji zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem 

zagranicznym; 
8) wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania rektora; 
9) nadawanie „Odznaki Honorowej Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej”; 
10) podejmowanie uchwał w sprawie możliwości powołania lub likwidowania konwetu. 
 

 
§ 10 

 
1. Senat pracuje poprzez posiedzenia zwyczajne, posiedzenia nadzwyczajne oraz zebrania komisji senackich 

prowadzone w siedzibie uczelni. 
2. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor lub prezydent, co najmniej dwa razy w roku. 
3. Rektor lub prezydent zwołuje nadzwyczajne posiedzenie senatu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 

założyciela, kanclerza lub co najmniej 1/3 członków senatu, nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych 
od dnia złożenia wniosku. 

4. Posiedzeniom senatu przewodniczy rektor lub prezydent, a w przypadku jego nieobecności członek senatu  
wskazany przez prezydenta. 

5. Posiedzenia senatu są protokołowane, a jego uchwały są podawane do wiadomości społeczności 
akademickiej uczelni. 

6. Członkowie senatu są powiadamiani pocztą tradycyjną lub poczta elektroniczną o terminie posiedzenia i 
porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Odstąpienie od powiadomienia o 
terminie posiedzenia senatu może nastąpić w wypadku wyznaczenia terminu posiedzenia na poprzednim 
posiedzeniu organu. 

7. Zaproponowany porządek obrad może być zmieniany za wyjątkiem wprowadzenia do niego punktów 
dotyczących spraw personalnych. 

 
§ 11 

 
1. Senat podejmuje decyzje i wydaje opinie w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. 
2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem spraw personalnych, kiedy to na wniosek przewodniczącego lub 1/3 

członków senatu można przeprowadzić głosowanie w trybie niejawnym. 
3. Rektor lub Prezydent zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej przepisy ustawy, statutu lub ważny 

interes uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu ponownego 
rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli senat wypowie się za jej utrzymaniem 
większością co najmniej 5/6 głosów, w obecności co najmniej 3/4 swojego statutowego składu. 

 
§ 12 

 
1. W skład rady wydziału wchodzą: 

1) dziekan jako przewodniczący; 
2) prodziekani; 
3) kierownik dziekanatu; 
4) kierownicy katedr wydziału posiadający stopień naukowy doktora; 
5) przedstawiciel nauczycieli akademickich wykonujących obowiązki w wydziale powołany przez 

założyciela; 
6) przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielem akademickimi, wykonujący obowiązki w 

ramach wydziału powołany przez założyciela; 
7) wybrani przedstawiciele studentów wydziału w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady wydziału. 

2. Bierne oraz czynne prawo wyborcze w wyborach do rady wydziału posiadają wydziału. 
3. Kadencja członków rady wydziału pochodzących z wyboru trwa przez okres nauki i rozpoczyna się w dniu 1 
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września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.  
 

§ 13  
 

1. Wybory przedstawicieli studentów do rady wydziału odbywa się zgodnie z regulaminem samorządu 
studenckiego. 

2. Wygaśnięcie mandatu członka rady wydziału następuje w przypadku: 
1) upływu kadencji; 
2) rezygnacji członka; 
3) ustania zatrudnienia w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy; 
4) zaprzestania pełnienia funkcji,  rezygnacji lub skreślenia z listy studentów; 
5) śmierci członka. 

3. Osoby, o których mowa w § 12, ust. 1, pkt. 1 - 4, zostają członkami rady wydziału z dniem objęcia 
obowiązków służbowych. 

4. Wyborów uzupełniających na wakujące miejsce dokonuje się na okres do końca kadencji. 
5. Wyborów uzupełniających nie dokonuje się, jeśli do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy. 

 
§ 14 

 
1. Do kompetencji rady wydziału, poza określonymi w ustawie, należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji specjalizacji zawodowych w ramach 
prowadzonych kierunków studiów i specjalności; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o nadanie pracownikowi lub studentowi wydziału „Odznaki 
Honorowej Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej”. 

3) ocena działalności dydaktyczno-metodycznej katedr wydziału po każdym zakończonym semestrze; 
4) dokonywanie okresowej oceny nauczycieli akademickich wykonujących obowiązki w wydziale; 
5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z działalności wydziału oraz ocena działalności dziekana; 
6) wyrażanie opinii w sprawie propozycji utworzenia i likwidacji kierunku studiów i specjalności; 
7) wyrażanie opinii w sprawie propozycji zasad prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli 

akademickich; 
8) ustalanie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych 

zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz 
zasady obliczania godzin dydaktycznych po uzyskaniu akceptacji kanclerza i za zgodą założyciela; 

 
§ 15 

 
1. Rada wydziału pracuje poprzez posiedzenia zwyczajne, posiedzenia nadzwyczajne oraz zebrania komisji 

rady. 
2. Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan, co najmniej dwa razy w ciągu roku akademickiego. 
3. Dziekan zwołuje nadzwyczajne posiedzenie rady wydziału z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 

rektora, lub co najmniej 1/3 członków rady, nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia 
wniosku. 

4. Posiedzeniom rady wydziału przewodniczy dziekan, a w przypadku jego nieobecności członek rady przez 
niego wskazany. 

5. Posiedzenia rady wydziału są protokołowane, a uchwały są podawane do wiadomości pracowników i 
studentów wydziału. 

6. Członkowie rady wydziału są powiadamiani pocztą tradycyjną lub poczta elektroniczną o terminie 
posiedzenia i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Odstąpienie od 
powiadomienia o terminie posiedzenia senatu może nastąpić w wypadku wyznaczenia terminu 
posiedzenia na poprzednim posiedzeniu organu. 

7. Rada wydziału podejmuje decyzje i wydaje opinie w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. Głosowanie jest jawne, 
z wyjątkiem spraw personalnych, kiedy to na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady można 
przeprowadzić głosowanie w trybie niejawnym. 

8. Senat uczelni uchyla wykonanie uchwały rady wydziału sprzeczna z ustawą, statutem lub naruszającą 
ważny interes uczelni 
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§ 16 

 
1. Rektor kieruje działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor opracowuje i 

realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez senat. 
2. Do kompetencji rektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni, 
2) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia, 
3) opracowywanie projektu regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych, 
4) zwoływanie posiedzeń senatu i przewodniczenie im, 
5) tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych uczelni oraz jednostek wewnątrz 

wydziałowych po wyrażeniu zgody przez założyciela. 
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną oraz naukowo-badawczą; 
7) wprowadzanie w życie regulaminu studiów oraz regulaminu studiów podyplomowych; 
8) ustanawianie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz  prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 
9) proponowanie zakresów kompetencji i obowiązków służbowych dla prorektorów, dziekanów, 

kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych;  
10) podejmowanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez prorektorów, dziekanów 

i prodziekanów dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub rozpoczęcia działalności 
gospodarczej; 

11) podejmowanie, za zgodą założyciela, decyzji w sprawie wnioskowania o pozwolenie na tworzenie 
nowych lub likwidowanie istniejących kierunków studiów oraz w sprawie tworzenia nowych 
specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów; 

12) podejmowanie decyzji o utworzeniu, przekształceniu i likwidacji podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni, w tym jednostek zamiejscowych za zgodą założyciela 

13) podejmowanie, za zgodą założyciela decyzji w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej 
wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 86a ustawy; 

14) opracowanie i realizowanie strategii rozwoju uczelni; 
15) opiniowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego uczelni, sprawozdanie z jego wykonania oraz 

przedstawia do zatwierdzenia senatowi; 
16) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego sprawozdanie z wykonania 

planu rzeczowo-finansowego; 
17) wnioskowanie do senatu w sprawie potwierdzenia znacznych i twórczych osiągnięć w pracy 

naukowej lub zawodowej kandydatów do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
lub profesora wizytującego osób posiadających stopień naukowy doktora; 

18) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich oraz rzeczników 
dyscyplinarnych do spraw studentów uczelni; 

19) powoływanie komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla 
studentów; 

20) przeprowadzanie lub zlecanie okresowych kontroli działalności jednostek organizacyjnych uczelni; 
21) inspirowanie działania na rzecz animacji życia akademickiego, wychowania i kształtowania postaw 

zgodnych z misją dydaktyczno-wychowawczą uczelni; 
23)  przewodniczenie posiedzeniom senatu. 
24) przyznawanie, na wniosek kanclerza, nagród dla nauczycieli akademickich i osób niebędących 

nauczycielami akademickimi, 
25) ustalanie organizacji roku akademickiego, 
26) dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni. 
27) rozpatrywanie odwołań od decyzji dziekanów, 
28) prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich, 
29) podejmowanie czynności określonych w przepisach ustawy w zakresie dyscypliny  

i odpowiedzialności studentów, w tym powołuje rzecznika dyscyplinarnego oraz członków komisji 
dyscyplinarnych ds. studentów. 

4. Decyzja rektora powodująca dla szkoły zobowiązania o wartości świadczenia przekraczającej 3.000 zł dla 
swej ważności wymaga akceptacji założyciela. 

5. Rektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy prorektorów oraz biura rektora. 
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6. Prorektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. 
7. Prorektorów powołuje i odwołuje założyciel po zasięgnięciu opinii senatu oraz właściwego organu 

samorządu studentów w odniesieniu do prorektora odpowiedzialnego za sprawy studenckie. 
8. Biurem rektora kieruje dyrektor biura rektora. 

 
§ 17 

 
1. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed założycielem   
2. Do kompetencji kanclerza należy: 

1) kierowanie gospodarką finansowo – rzeczową uczelni oraz administrowanie mieniem w uzgodnieniu z 
założycielem. Realizuje plan rzeczowo finansowy nadany przez założyciela; 

2) podejmowanie decyzji, za zgodą  założyciela, o przystąpieniu do spółki lub innych związków z 
podmiotami zewnętrznymi, w tym międzynarodowymi; 

3) przeprowadzanie lub zlecanie okresowych kontroli działalności jednostek organizacyjnych uczelni; 
4) na wniosek rektora za zgodą założyciela nawiązuje stosunek pracy z nauczycielami akademickimi; 
5) organizuje i nadzoruje pracę podległych mu jednostek organizacyjnych o charakterze 

administracyjnym i ekonomicznym w tym dziekanatu; 
6) sporządza plan rzeczowo – finansowy, plan inwestycyjny i plan funduszu pomocy materialnej dla 

studentów; 
7) nadzoruje realizacje planów; 
8) nadzoruje prawidłowym zabezpieczeniem mienia uczelni; 
9) nadzoruje politykę finansową wszystkich jednostek ogólnouczelnianych; 
10) reprezentuje uczelnie za zgoda założyciela i występuje na zewnątrz w sprawach administracyjnych i 

gospodarczych; 
11) prowadzi ogólną politykę kadrową uczelni za zgodą założyciela i po otrzymaniu opinii rektora; 
12) ustala i wydaje regulamin organizacyjny uczelni, zarządzenia i instrukcje w zakresie działalności 

administracyjno  –  gospodarczej i technicznej uczelni; 
13) ustala zakresy czynności kierowników i pracowników podległych jemu jednostek organizacyjnych o 

charakterze administracyjnym i zatwierdza zakresy czynności pracowników tych działów; 
14) podejmuje decyzje dotyczące nabycie składników majątkowych za zgoda założyciela; 
15) powołuje i odwołuje członków komisji inwentaryzacyjnej oraz innych komisji, zespołów w zakresie 

spraw należących do kompetencji kanclerza oraz ustala ich kompetencje i zadania; 
16) wnioskuje do założyciela o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych o 

charakterze administracyjnym w swoim pionie; 
17) składa założycielowi kwartalne sprawozdania finansowe z działalności uczelni.  

9. Decyzja kanclerza powodująca dla szkoły zobowiązania o wartości świadczenia przekraczającej 3.000 zł dla 
swej ważności wymaga akceptacji założyciela. 

 
§ 18 

 
 

1. Dziekanem może być osoba posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora zatrudniona w uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy. 

2. Dziekana powołuje i odwołuje założyciel. 
3. Dziekan kieruje działalnością wydziału i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i 

studentów wydziału. 
4. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora. Rektor uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem, 

uchwałą senatu, uchwałą rady wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub 
naruszającą ważny interes uczelni. O uchyleniu decyzji dziekana z powodu naruszenia ważnego interesu uczelni 
rektor zawiadamia założyciela. 

5. Do kompetencji dziekana należy w szczególności: 
1) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju uczelni; 
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału; 
3) podejmuje decyzje dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz naukowo-badawczej 

realizowanej w wydziale; 
4) reprezentowanie wydziału w senacie oraz przed innymi organami uczelni; 
5) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich; 
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6) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa w wydziale; 
7) współuczestniczy w opracowaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego uczelni oraz sprawozdania z 

jego wykonania; 
8) wnioskuje i opiniuje w sprawach tworzenia, przekształcania i znoszenia jednostek organizacyjnych w 

wydziale; 
9) przeprowadza lub zleca okresowe kontrole działalności jednostek organizacyjnych wydziału, w tym 

katedr, zakładów; 
10) wnioskuje w sprawach dotyczących regulaminu organizacyjnego uczelni; 
11) wnioskuje w sprawie powołania i odwołania prodziekanów i kierowników pozostałych jednostek 

organizacyjnych wydziału oraz opracowuje zakresy ich kompetencji i obowiązków służbowych; 
12) wnioskuje w sprawach nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami wykonującymi 

obowiązki służbowe w wydziale; 
13) proponuje szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczycieli akademickich pracujących w wydziale; 
14) organizuje i kieruje systemem okresowych ocen nauczycieli akademickich pracujących w wydziale; 
15) opracowuje i przedstawia propozycje w sprawach urlopów pracowników wykonujących obowiązki 

służbowe w wydziale; 
16) opracowuje plany studiów oraz programy kształcenia; 
17) akceptuje plany zajęć dydaktycznych; 
18) opracowuje regulaminu studiów oraz regulaminu studiów podyplomowych i przedkłada senatowi 

(Radzie Wydziału) do akceptacji; 
19) przygotowuje propozycje w sprawie tworzenia i likwidacji specjalizacji zawodowych w ramach 

prowadzonych w wydziale kierunków studiów i specjalności; 
20) wnioskuje oraz opiniuje w sprawach o pozwolenie na tworzenie nowych lub likwidowanie istniejących 

kierunków studiów oraz tworzenia nowych specjalności w ramach prowadzonych w wydziale 
kierunków studiów; 

21) organizuje i kieruje procesem rekrutacji kandydatów na kierunki studiów prowadzone w wydziale; 
22) prowadzi działalność wychowawczą i podejmuje decyzje w sprawach studenckich, nie zastrzeżonych 

do kompetencji innych organów uczelni; 
23) ustala obowiązujące w wydziale zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i 

indywidualnej organizacji studiów; 
24) wnioskuje w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich oraz 

rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów; 
25) wnioskuje w sprawie składu komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej dla studentów; 
26) wnioskuje i opiniuje w sprawach tworzenia i działalności akademickiego biura karier lub akademickiego 

inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii; 
27) przewodniczy posiedzeniom rady wydziału. 

6. Dziekan wykonuje swoje obowiązki służbowe przy pomocy prodziekanów oraz dziekanatu. 
7. Prodziekanów powołuje i odwołuje na wniosek dziekana założyciel, po zasięgnięciu opinii właściwego 

organu samorządu studentów w odniesieniu do prodziekana odpowiedzialnego za sprawy studenckie. 
 

§19  
1. W skład konwentu uczelni mogą wchodzić w liczbie wskazanej w uchwale przedstawiciele: 

1) organów samorządu terytorialnego, 
2) pracodawców, 
3) uczelni, 
4) organów samorządu zawodowego, 
5) Instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych. 

3. Kompetencje konwentu określa jego regulamin nadany przez założyciela. 
 

 
§  20 

1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział. Wydział prowadzi przynajmniej jeden kierunek 
studiów. 

2. Wydział tworzy, likwiduje i przekształca rektor. 
 

§21 
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1. W celu wyodrębnienia organizacyjnego i usprawnienia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz 

naukowo-badawczej w obrębie danej dziedzinie wiedzy mogą być w ramach wydziału lub uczelni tworzone 
katedry i zakłady. 

2.  Katedrę można utworzyć, gdy w jej składzie będą zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy 
przynajmniej cztery osoby, w tym co najmniej jedna posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego. 

3. Kierownikiem katedry może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 
4. Zakład można utworzyć, gdy w jego składzie będą zatrudnione przynajmniej trzy osoby w tym, co najmniej 

jedna posiadająca stopień naukowy doktora. 
5. Kierownikiem zakładu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora lub w 

wyjątkowych przypadkach, tytuł zawodowy magistra z zakresu danej dziedziny wiedzy oraz odpowiednie 
doświadczenie zawodowe. 

 
§22 

1. Uczelnia może prowadzić centrum studiów podyplomowych, którym kieruje dyrektor. 
2. Do zadań centrum studiów podyplomowych jako jednostki ogólnouczelnianej należy organizacja i 

prowadzenie studiów podyplomowych, kursów  oraz szkoleń zgodnie z normami określonymi w ustawie. 
3. Szczegółowy zakres zadań i form działalności centrum określa regulamin nadamy przez założyciela. 
4. Dyrektora powołuje i odwołuje założyciel. 

 
 

§ 23 
 

1. W celu zabezpieczenia realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, działalności naukowo-badawczej 
oraz upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w uczelni działa system 
biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. 

2. Z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni mogą korzystać na powszechnie obowiązujących zasadach 
także osoby nie będące jej pracownikami i studentami, po uzyskaniu zgody rektora. 

3. Biblioteka jest jednostką ogólnouczelnianą. Biblioteką kieruje dyrektor. 
4. W uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. 
5. Podstawą działalności rady bibliotecznej jest regulamin oraz zarządzenie rektora o jej powołaniu. 
6. W skład rady bibliotecznej wchodzą: 

1) przedstawiciel delegowany przez rektora – jako jej przewodniczący; 
2) dyrektor biblioteki; 
3) jeden pracownik biblioteki powołany przez rektora na wniosek dyrektora biblioteki; 
4) po dwóch nauczycieli akademickich z każdego wydziału delegowanych przez dziekana; 
5) po dwóch studentów z każdego wydziału delegowanych przez właściwy organ samorządu studentów. 

7. Kadencja rady bibliotecznej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego   września w roku 
wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 

8. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania 
systemu biblioteczno - informacyjnego, a w szczególności: 
1) określanie zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych; 
2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki; 
3) opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora biblioteki składanych rektorowi; 
4) opiniowanie projektu planu rzeczowo - finansowego biblioteki oraz sprawozdań z jego wykonania; 
5) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki. 

9. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, uczelnia może przetwarzać  dane 
osobowe określone w regulaminie o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu  

10. Studenci uczelni i jej pracownicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych innych bibliotek po zawarciu 
stosownego porozumienia przez władze uczelni. 

 
§ 24 

 
1. W celu zabezpieczenia realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz pomocniczych, stosownie do 

potrzeb i możliwości, w uczelni mogą być tworzone, poza wymienionymi w § 19 - 21, następujące rodzaje 
jednostek organizacyjnych: 
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1) badawczo-wdrożeniowe: instytut, zespół; 
2) doświadczalno-produkcyjne i usługowe:laboratorium, warsztat, pracownia 
3) zabezpieczające: dział,  biuro,  sekcja. 

2. Strukturę organizacyjną, zadania wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz zasady funkcjonowania 
administracji uczelni określa regulamin organizacyjny ustanowiony przez kanclerza w trybie zarządzenia. 

 

 
ROZDZIAŁ IV 

PRACOWNICY UCZELNI 
 

§ 25 
 

1. Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 
2. Nauczycielami akademickimi są: 

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 
2) pracownicy dydaktyczni; 
3) pracownicy naukowi; 
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. 

3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudnieni na stanowiskach: 
1) profesora zwyczajnego; 
2) profesora nadzwyczajnego; 
3) profesora wizytującego; 
4) adiunkta; 
5) asystenta. 

4. Pracownicy dydaktyczni są zatrudnieni na stanowiskach: 
1) profesora zwyczajnego; 
2) profesora nadzwyczajnego; 
3) profesora wizytującego; 
4) asystenta; 
5) starszego wykładowcy; 
6) wykładowcy; 
7) lektora; 
8) instruktora. 

5. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej zatrudnieni 
są na stanowiskach: 
1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego; 
2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego; 
3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej; 
4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej. 

6. Stanowiska pracy tworzy i znosi, w trybie zarządzenia, rektor adekwatnie do potrzeb wynikających ze 
struktury organizacyjnej i funkcjonalnej uczelni. 

 
§26 

 
1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba nie 

posiadająca stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz 
znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej. 

2. Potwierdzenia znacznych i twórczych osiągnięć, o których mowa w ust. 1 dokonuje senat w trybie uchwały 
przyjętej zwykłą większością głosów, po zapoznaniu się z opiniami dorobku naukowego i zawodowego 
kandydata, opiniami dwóch recenzentów powołanych przez senat, z których przynajmniej jeden musi być 
samodzielnym pracownikiem naukowym i  jeden pracownikiem uczelni. 

3. Wniosek do senatu w sprawie potwierdzenia znacznych i twórczych osiągnięć, o których mowa w ust. 1 
może złożyć: 
1) rada wydziału; 
2) rektor; 
3) 2/3 członków senatu. 
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4) założyciel, prezydent  
4.  Przy zatrudnianiu na stanowisko wymienione w ust. 1 osoby nie będącej obywatelem polskim rektor może 
odstąpić od warunków określonych w ust. 2. 
 

§ 27 
 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres 
zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego 
wynosi 8 lat. Okres ten może być skrócony, przedłużony lub zawieszony.  

2. Warunkiem skrócenia okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta lub adiunkta jest uzyskanie stopnia 
naukowego doktora lub doktora habilitowanego. 

3. Warunkiem przedłużenia okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta lub adiunkta jest otwarcie 
przewodu doktorskiego lub wszczęcie procedury habilitacyjnej. 

4. Do okresu o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem 
wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, a także pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z 
niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. 

5. Warunkiem zawieszenia okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta lub adiunkta o okres do jednego 
roku mogą być problemy zdrowotne poświadczone świadectwem lekarskim lub inne ważne przyczyny 
natury osobistej. 

6. Decyzję o skróceniu, przedłużeniu lub zawieszeniu okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta lub 
adiunkta podejmuje rektor lub prezydent na wniosek osoby zainteresowanej, jej przełożonego lub 
samodzielnie. 

 
§ 28 

 
1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje kanclerz na wniosek rektora lub 

prezydenta, za zgodą założyciela,  
2. Stosunek pracy z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje kanclerz za 

zgodą założyciela. 
 

§29 
 

1. Nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową 
jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów 
pierwszego stopnia. 

2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w 
jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do 
zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później 
jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki. 

4. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie wskazanym w ust. 3, bez pisemnego 
uzasadnienia, równoznaczne będzie z nieusprawiedliwioną odmową świadczenia pracy przez nauczyciela 
akademickiego. 

 
§ 30 

 
1. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk wynosi: 

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni: od  60 do 240 
2) pracownicy dydaktyczni: od 240 do 360 
3) dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów I instruktorów od 300 do 

540. 
2. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej – od 36 do 

40  godzin tygodniowo. 
3. Indywidualny roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla każdego nauczyciela akademickiego określony jest w 

dokumencie zawarcia stosunku pracy. 



14 
 

4. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki 
organizacyjnej na dany rok akademicki. 

5. Rektor lub prezydent za zgoda założyciela może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy 
ustalonej zgodnie z ust.1 w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania innych 
ważnych zadań dla uczeni lub realizowania przez niego projektów badawczych).  

6. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel 
akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych w 
rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika 
dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonego w ust. 1.  

 
§ 31 

 
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni podlegają okresowej ocenie, w szczególności w 

zakresie należytego wykonywania obowiązków dydaktyczno - wychowawczych, naukowych i 
organizacyjnych. 

2. Oceny dokonuje dziekan wydziału, w którym nauczyciel akademicki wykonuje obowiązki raz na dwa lata, 
profesor zatrudniony na podstawie mianowania podlega ocenie nie rzadziej niż raz na cztery lata, a na 
wniosek rektora, dziekana, prezydenta, kierownika katedry/zakładu lub zainteresowanego nauczyciela 
akademickiego przed upływem tego okresu. 

3. Dziekan wydziału podejmuje decyzję w sprawie oceny na podstawie opracowanego regulaminu oceny 
nauczycieli akademickich, który jest zatwierdzony przez rektora i pozytywnie zaopiniowany przez senat . 

4. W zakres oceny działalności dydaktyczno-wychowawczej wchodzi opinia studentów uzyskana za pomocą 
okresowych ankiet ewaluacyjnych, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych.  

5. Ankiety są anonimowe, i badanie ankietowe przeprowadza pracownik administracyjny po zakończeniu 
cyklu zajęć przez wykładowcę i dostarcza je dziekanowi. 

6. Dziekan wydziału przedkłada na piśmie projekt oceny okresowej wraz z jej uzasadnieniem ocenianemu 
nauczycielowi akademickiemu, jego bezpośredniemu przełożonemu oraz rektorowi lub prezydentowi. 

7. Od oceny okresowej przysługuje ocenianemu nauczycielowi akademickiemu w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji , odwołanie do rektora, który w terminie 30 dni zobowiązany jest je rozpatrzyć. 

8. Bieżące wykonywanie obowiązków służbowych przez nauczycieli akademickich oceniane jest po 
zakończeniu każdego semestru przez bezpośredniego przełożonego. 

 
§ 32 

 
1. Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany 
w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

2. Dokumentacje pracowniczą w tym miedzy innymi tryb udzielania urlopu określa kanclerz. 
3. Pracownikowi uczelni niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje urlop wypoczynkowy na 

zasadach i w wymiarze określonym w Kodeksie pracy.   
 
 

 
§ 33 

 
1. Mianowany nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może, nie częściej niż 

raz na siedem lat zatrudnienia w uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze do roku. 
2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w 

wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy. 
3. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych. 
4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu w uczelni co 

najmniej piętnastu lat ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli stan jego zdrowia 
wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu 
dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć 
jednego roku. 

5. Urlopów, o których mowa w ust. 1-2 udziela rektor na wniosek nauczyciela zaopiniowany przez kierownika 
właściwej jednostki organizacyjnej uczelni, za zgodą założyciela. 
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6. Urlopu, o którym mowa w ust. 3-4 udziela rektor na wniosek nauczyciela zaopiniowany przez kierownika 
właściwej jednostki organizacyjnej uczelni za zgodą założyciela. 

7. Urlopów, o których mowa w ust. 1-3 rektor może nie udzielić wcześniej niż z dniem rozpoczęcia kolejnego 
roku akademickiego.  

§ 34 
 

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi, w pierwszej 
instancji orzeka pochodząca z wyboru, uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli 
akademickich. 

2. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich stosuje się art. 142 ustawy.  
3. Wybory członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przeprowadza 

powołana przez rektora komisja wyborcza w składzie 3 osób, w tym jeden z członków powinien być 
studentem. 

4. Do kompetencji komisji wyborczej należą sprawy określone w § 8 ust. 2 statutu. 
5. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni. 
6. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. 
7. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje w uczelni rektor w liczbie dwóch osób. 
8. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez rektora trwa cztery lata i rozpoczyna się z 

początkiem kadencji organów uczelni.  
 

 

ROZDZIAŁ V 
STUDIA I STUDENCI UCZELNI 

 
§ 35 

 
1. W przypadku, gdy wstęp na określony kierunek studiów nie jest wolny, rekrutację przeprowadzają 

wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez rektora na wniosek dziekana. 
2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty 

doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzję ostateczną podejmuje rektor po 
rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 

3. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje rektor w trybie zarządzenia.  
4. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzje w sprawie 

przyjęcia na studia podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub rektor. 
 
 

 
§ 36 

 
1. Nauka w uczelni jest odpłatna. 
2. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią, a studentem w formie pisemnej. 
3. Założyciel może zwolnić z opłaty, ograniczyć jej wysokość, względnie ustanowić stypendium naukowe dla 

studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce lub posiadających szczególne zasługi w działalności na 
rzecz uczelni. 

4. Wzór umowy między uczelnią a studentem w sprawie opłat za usługi edukacyjne opracowuje kanclerz a 
zatwierdza  założyciel. 

5. Zasady pobierania i wysokość opłat określa w swoim zarządzeniu kanclerz za zgodą  założyciela 
 

§ 37 
 

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej 
treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, 
odnosić sie z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje 
akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o dobre imię Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej”  
2. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania regulaminem studiów. 
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§ 38 
 

Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na zasadach 
ustalonych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 
 

§ 39 
1. Studenci studiów prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. 
2. Organy samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 
3. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy i uchwalonego przez senat regulaminu. 
4. Samorząd studencki opracowuje i promuje kodeks etyki studenta. 
5. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną z przepisami prawa, statutem uczelni, 

regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. 
 

§ 40 
 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student 
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim 
samorządu studenckiego. 

2. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: 
1) komisja dyscyplinarna; 
2) odwoławcza komisja dyscyplinarna 

3. Komisja dyscyplinarna i komisja odwoławcza składają się z dwóch nauczycieli akademickich i dwóch 
studentów. 

4. Przewodniczącym każdej z komisji może być wyłącznie nauczyciel akademicki. 
5. Członków komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów powołuje rektor 

lub prezydent na wniosek dziekana - spośród nauczycieli akademickich, na wniosek właściwego organu 
samorządu studentów - spośród studentów. 

6. Komisję dyscyplinarną oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną powołuje się na okres trzech lat Mandat 
członka komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej wygasa przed upływem kadencji z 
chwilą: ustania stosunku pracy - w przypadku nauczycieli akademickich oraz ukończenia studiów lub 
skreślenia z listy studentów – w przypadku studentów. 

7. Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do 
spraw studentów. 

8. Rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów powołuje rektor  lub prezydent spośród nauczycieli 
akademickich uczelni, w liczbie dwóch osób na okres trzech lat  

9.  
 

 

ROZDZIAŁ VI 
MIENIE I FINANSE UCZELNI 

 
§ 41 

 
Uczelnia została utworzona ze środków własnych założyciela. 

 
§ 42 

 
1. Koszty prowadzenia uczelni pokrywane są z następujących źródeł: 

1) opłat z tytułu prowadzonej działalności statutowej; 
2) darowizn, zapisów, spadków, kredytów, pożyczek oraz innych tego typu źródeł; 
3) dotacji z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie działalności dydaktycznej, naukowo-

badawczej, pomoc materialną dla studentów oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji; 
4) wyodrębnionej działalności gospodarczej przewidzianej w statucie; 
5) udziałów w działalności podmiotów gospodarczych; 
6) odpłatnej działalności badawczej i doradczej; 
7) pomocy finansowej założyciela; 
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8) innych przychodów. 
2. Uczelnia prowadzi gospodarkę materiałowo-finansową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz 

roczny plan rzeczowo-finansowy.  
 

 
§ 43 

 
Majątek uczelni stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa. 

 
§ 44 

 
1. Uczelnia może podejmować działalność gospodarczą w postaci prac naukowych, badawczych, 

szkoleniowych, usług, produkcji i handlu w dziedzinach prowadzonej działalności naukowej i dydaktycznej. 
2. Uczelnia może utworzyć własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów ze 

środków innych niż określone w art. 94, ust. 1 i 6 ustawy. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
UTRZYMANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE UCZELNI 

 
§ 45 

 
1. Pracownicy uczelni i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń w pomieszczeniach na terenie 

uczelni po uzyskaniu na nie zgody i na warunkach określonych przez rektora lub Prezydenta. 
2. W celu uzyskania zgody organizatorzy powinni wystąpić do rektora z pisemnym wnioskiem w terminie co 

najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia, wskazując w nim: 
1) cel i planowany przebieg zgromadzenia; 
2) miejsce i czas zgromadzenia; 
3) planowaną liczbę uczestników; 
4) środki zabezpieczające zachowanie porządku i bezpieczeństwa; 
5) osoby odpowiedzialne za przebieg zgromadzenia zgodnie z wnioskiem i warunkami określonymi przez 

rektora oraz za przywrócenie porządku w miejscu zgromadzenia po jego zakończeniu i ewentualnie za 
powstałe szkody. 

3. Rektor lub prezydent odmawia udzielenia zgody lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia 
zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa. 

4. Zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który je otwiera, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka 
zgromadzenie. Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba, że powierzy swoje obowiązki innej 
osobie, albo uczestnicy zgromadzenia za jego zgodą wybiorą innego przewodniczącego. 

5. Przewodniczący podejmuje środki mające zapewnić prawidłowy przebieg zgromadzenia. W szczególności 
może on żądać opuszczenia zgromadzenia przez osoby, których zachowanie narusza porządek 
zgromadzenia albo godzi w jego cel lub program. 

6. Rektor lub prezydent, ich  przedstawiciele lub inne wskazane przez niego osoby mają prawo uczestniczyć w 
zgromadzeniu. 

7. W zgromadzeniach mogą uczestniczyć osoby niebędące pracownikami i studentami uczelni, a są niezbędne 
do obsługi zgromadzenia. Listę tych osób organizator zgromadzenia przedstawia rektorowi wraz z 
wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zorganizowanie zgromadzenia 

8. Rektor ma prawo wystąpić o ochronę zgromadzenia do instytucji zewnętrznych. Rektor lub jego 
przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z 
naruszeniem przepisów prawa, w tym niezgodnie z treścią zezwolenia. Jeżeli rektor lub jego przedstawiciel 
jest nieobecny na zgromadzeniu, obowiązek rozwiązania zgromadzenia ma jego przewodniczący. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
LIKWIDACJA UCZELNI 
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§ 46 
 

1. Decyzję o likwidacji uczelni podejmuje założyciel za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i po zasięgnięciu opinii rektora i kanclerza w przypadku zaistnienia okoliczności: 
1) braku możliwości realizacji celów statutowych; 
2) braku środków finansowych koniecznych do prowadzenia uczelni; 
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

2. Założyciel ma obowiązek, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem otwarcia likwidacji zawiadomić 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zamiarze i przyczynach likwidacji. 

3. Funkcję likwidatora pełni założyciel lub osoba przez niego wskazana. 
4. Likwidator przejmuje kompetencje organów uczelni w zakresie dysponowania jej majątkiem. 
5. Uczelnia z dniem otwarcia likwidacji używa nazwy w brzmieniu: „Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna 

w likwidacji”. Nazwa uczelni umieszczana na dyplomach ukończenia studiów oraz na świadectwach 
studiów podyplomowych i kursów dokształcających wydawanych przez uczelnię pozostaje bez zmian. 

6. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 
1) zawiadomienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o otwarciu likwidacji; 
2) reprezentowanie uczelni w toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych i 

egzekucyjnych z prawem stanowienia pełnomocnictwa; 
3) sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji. 

7. Koszty likwidacji i wynagrodzenia likwidatora stanowią koszty działalności uczelni w likwidacji. 
8. Po zaspokojeniu wierzycieli, majątek zlikwidowanej uczelni przekazuje się na działalność gospodarczą 

założyciela. 
§ 47 

 
1. Likwidacja następuje w sposób umożliwiający studentom ukończenie uczelni przy równoczesnym 

wstrzymaniu rekrutacji na pierwszy rok studiów. 
2. W przypadku braku możliwości likwidacji uczelni zgodnie z ust.1, Likwidator zobowiązany jest podjąć 

rozmowy z innymi uczelniami w sprawie zapewnienia studentom możliwości ukończenia studiów. 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 
§ 48 

 
W przypadku śmierci lub obłożnej choroby uniemożliwiającej wykonywanie swoich zadań przez założyciela 
sposób przejęcia jego prawa i obowiązków wskazany jest w akcie notarialnym zdeponowanym w kancelarii 
notarialnej 

 
§ 49 

 
1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.  
2. W ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie statutu, uczelnia dostosuje do jego postanowień treści 
istniejących już regulaminów, schematów i innych dokumentów wykonawczych.  
 


