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G6rnodl4ska WyZsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego z siedzib4 w Kato
zwana dalq ,,Uczelni{', dziaLa na podstawie ustawy
dnja 27 lipca 2005 r.
o szkolnictwie WZszym (Dz.U. 2005 w 164, poz.l365 z p6Ln. z:m.), zwanej dalej ,,usta

z

przepis6w wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu i przepis6w wydan
najego podstawie.
G6rnoSl4ska WyZsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego jest uczelni4
w rozumieniu ustawv.
Uczelnia wpisana jest do rejetru uczelni niepubli cznych i zwi4zJk6w uczelni
prowadzonego przez ministra wlaSciwego ds. szkolnictwa wyZszego pod ltczb4 porz4dk
36.
Uczelnia posiada osobowoSd prawn4.
Uczelnia jest cztronkiem Konferencji Rektor6w Akademickich Sz:k6l polskich.
Uczelnia uZywa nastgpui4cego tlumaczeni a nazry na iQzyk angielski: ,,Katowice School
Economics" ( sk6t,,KSE').
Oficjalny skr6t polskiej nazwy Uczelntbrzmi: ,,GWSH".
ZaNoZycielem Uczelni jest ,,ECONOMICUS" Ustrugowo - Handlowo produkcyjna S
zo.o. z siedzibq w Katowicach, wpisana do rejetru przedsigbiorstw Krajowego Rej
S4dowego S4du Rejonowego w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy KRS pod num
00000693 03, zwana dalej,,ZaLoZy cielem" .
Nadz6r nad Uczelni4 sprawuj e, w zakresie okreslonym pr:zepisami ustawy,
wla$ciwy do spraw szkolnictwa wyZszego oraz Zalo|yciel.

Symbole Uczelni

s2.

1.

Syrnbolami G6rnoSl4skiej WyLszej Szkoly Handlowej im. Woj ciecha Korfantego s4:
Uczelni, sztandar Uczelni oraz logo Uczelni.
Godlo Uczelni oraz logo Uczelni stanowi4 znakj graficzne, bgd4ce znakami pra
chronionymi.
3. Wzory synboli Uczelni okreila zal4czniknt 1 do Statutu.
4. Senat Uczelni okreSla spos6b i miejsce stosowania symboli Uczelni.

Medal Uczelni i inne wvr62nienia

2.

$3.
Osobie o wybitnych osi4gnigciach edukacyjnych, nauko.wych, artystycznych
spolecznych, bgd4cej uznanym autorltetem w swoim drodowisku lub zaslu2onej
Uczelni, Senat Uczelni mo2e przyznae medal G6mo3lqskiej Wyi:szej Szkoly Handlowej
Wojciecha Korfartego.
Wz6r medalu, o kt6rym mowa w ust. 1, oktella zalqczntk nr 2 do Statutu.

3.

Uczelnia mo2e przyznawa1 inne wp6Znienia ustalone przez

1.
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SenzLt.

Autonomia Uczelni i zasada non prolit
$4.
Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swoj ej dzialalnoSci, dziala na zasadfie
wolnoSci badari naukowych i wolnodci nauczania.
2. Uczelnia stanowi spoiecznodi nauczycieli akademickich, student6w, doktorant6w ojraz
pracownik6w Uczelni nieb gd4cych nauczy cielami akademickimi.
3. Uczelnia ksztalci na kieruntach okredlonych
zezwohniu ministra
ds. szkolnictwa wy2szego.
4. Uczelnia jest instytucj4 dzialal4c4 wedlug zasady non profit, zgodnie z kI6r4
w caloSci ptzeznacza na dzialalnoi6 statutow4, co ozr\acza, 2e IJczelnia nie
dzialalnoSci zarobkowei.
1.

w

Prawa i zadania Uczelni

ss

1.

Uczelnia ma prawo do:

1)

prowadzenia ksztatrcenia na studiach pierwszego stopnia, drtrgiego stopnia i j
studiach magisterskich,
?\ nadawania stopnia naukowego doktora,
i) ustalania wanrnk6w przyjgcia na studia, w tym liczby miejsrc na kierunkach i
studi6w,
4) ustalania program6w ksztalcenia,
ustalania program6w studi6w, w tym plan6w studi6w,
6) prowadzenia studi6w podyplomowych, kurs6w doksztalcaj4cych i szkoleri,
7) wydawania dyplom6w ukofczenia studi6w potwi erdzaj4cych uzyskanie
zawodowego,
8) wydawania dyplom6w potwierdzaj 4cych uzyskanie stopnia naukowego doktora,
wydawania swiadectw ukoiiczenia studi6w podyplomowych i kurs6w doksztalcai
10) wydawania zalwiadczeh, zgodnie z Kodeksem postgpowania administracyjnego.
2. Zadaniami Uczelni s4:

9)

r) ksztalcenie student6w w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
wychowlwanie student6w w poczuciu odpowiedzialno6ci za paristwo

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
e)

za umacniutie zasad demokracji i poszanowanie praw czlowieka,
prowadzenie badari naukowych i prac rozwojowych, dwiadczenie uslug badawczych
transfer technologii do gospodarki
ksztalcenie i promowanie kadr naukowych,
upowszechnianie pomnazanie osi4gnig6 nauki, kuitury narodowej i techniki, w
poprzez gromadzenie i udostgpnianie zbior6w bibliotecznych i informacyjnych,
samodzielne lub we wspolpracy z innymi podmiotami, w tym uczelniami kraj
zagranicznym| prowadzenie studi6w wyiszych, podyplomowych,
doktorskich, kurs6w, szkoleri i innych form ksztalcenia, w oelu ksztaltowania
umiejgtnodci niezbgdnych na rynku pracy w systemie uczenia sig prz ez cale 2ycie,
stwarzarie vvarunk6w do rozwoju kultury frzycznej student6w,
dzialanie nauecz spolecznodci lokalnych i regionalnych,

i

stwarzanie osobom niepelnosprawnym warunk6w
ksztalcenia i w badaniach naukowych.

do pelnego udzialu w

10) podejmowanie dzialah w celu rozwoju wsp6lpracy pomigdzy uczelniami,
11) potwierdzanie efekt6w uczenia sie.

3

.

Dla rcalizacji zada:i statutowych Uczelnia:
1) wsp6lpracuje z

wyZszymi uczelniami kajowymi I zagranicznymr,
2) wsp6lpracujo z hajowymi t zagranicznymi Srodowiskami naukowymi i
i\ gromadzi Srodki finansowe uzyskiwane w szczeg6lnofici z:
a) oplat za czyrno{ci zwiqzane z dzialalnoici1 edukacyjn4,
b) dotacji ze irodk6w Unii Europejskiej, budzetu parLstwa, budzet6w
samorz4du terltorialnego i z innych 2r6del oraz funduszy celowych,
c) darowizn od os6b fizycznych, prawnych innych jednostek organizacyjnych
posiadaj4cych osobowodci prawnej, zar6wno kraj owych, jak i zagranicznych,
d) prowadzonej odplatnie dzialalnoici naukowo-badawczej,
wdroZeniowej, doradczej oraz oplat licencyjnych,
e) oplat za dzialalnoS1 kulturalnq uslugow4 rcalizovtan4 przez student6w
pracownik6w Uczelni,
fl oplat za wynajem pomieszczeri i odplatne udostgpnianie innych
maj4tkowych Uczelni,
ol wplyw6w z dziaLalnoici wydawniczej prowadzonej przez wydawnictwo
w tym ze sprzedaZy wlasnych wydawnictw i publikacji,
h) wptyw6w z tytulu wyodrgbnionej dzialalnodci gospodarcrzej,
i) tlutu uczestnictwa w charakterze wsp6lnika 1ub akcjonariusza w sp6lkach,
i) odsetek od lokat bankowych i papier6w warlo3ciowyclL emitowanych przez
Paiistwa lub inne uprawnione podmioty.
4) moze prowadzrl wyodrgbnion4 dzialalnoSd gospodarcz4 w :zakresie dziefiawy i
Srodk6w trwatrych stanowi4cych mienie Uczelni, w tym nieruchomodci,

i

i

ekspefiyz naukowych

i

innych opracowari naukowych, dzialalnof;ci w
w zakresie posiadanych
organizaowania targ6w i wysta\ry. DzialalnoS6 ta moze by6 prowadzona w
wyodrgbnionej organizacyjnie i finanasowo jednostki ogr5lnouczelnianej,
przeksztaLacanej i likwidowanej przez Rektora, za zgod4 Rady U czelni t ZaLo|yciela,
wydawnictwa

i

reklamy, doradzlwa

moZe powolywa6 fundacj e,
6) mohe tworzyd wlasny fundusz stypendialny ptzeznaczony na stypendia d1a pracownik
student6w uczelni. oraz doktorant6w, kt6rych zasady przyznawania okresli odrg

i

resulamin"
7) moZe tworzyi ime, ni2 okreSlone w pkt. 6) fundusze celowe,
8) w wypadku likwidacji funduszy, o kt6rych mowa w pkt. 6)
7)
a nierozdysponowane irodki tych funduszy przechodz4 na inne cele statutowe.

i

$6
1.

Uczelnia ma prawo do podejmowan ia dzialaft maj4cych na celu monitorowanie ka{ier
zawodowych swoich student6w i absolwent6w oraz monitorowanie przydatnosci zawodofvej
prowadzonego ksztalcenia. Monitorowanie kariery zawodowej absolwent6w moze nast4fii
w szczeg6lno3ci po hzech i po pigciu latach od dnia ukoriczenia studi6w.
W zwi4zku z wykonlr,vaniem jej zadan, Uczelnia mo2e przetwarzat dane osobowe zgoddie
z obowi4zuj4cymi przepisami o ochronie danych osobowych.
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Studia w Uczelni

$7

1.

Studia, o kt6rych mo\rya w $ 5 ust. 1 pkt 1, prowadzo ne przez Uczelnig mog4 miei
praktyczny 1ub o g6lnoakademicki.
2. Studia, o ld6rych mowa w $ 5 ust. 1 pkt 1, mog4 by6 prowadzone, na podstawie
porozumieni4 wsp6lnie przez UczelniE inne uczelnie lub instl.tucje naukowe, w
uczelnie i insftucje naukowe maj4ce swoj4 siedzibg z agtaric4.
3. Studia, o kt6rych mowa w $ 5 ust. 1 pkt 1 mog4 by6 ptzez Uczelnig prowadzone
udziale podmiot6w gospodarczych. Spos6b prowadzenia i organizacj g studi6w ol
pisemna umowa za.wafia mrgdzy Uczelni4 i podmiotem gospoda::czym.
4. Studia, o kt6rych mowa w $ 5 ust. 1 pkt 1, mog4 byi prowadzone z wykorzystaniem
ksztalcenia na odlegtroSi.

i

$8
1.

Studia w Uczelni s4 prowadzone jako studia stacjoname oraz niestacjonarne.

2.

Podstawowym systemem studi6w s4 studia niestacjonarne.
Nauka i uslugi edukacyjne Swiadczone przezlJczelnig s4 odplatn.e.

3.

Inna dzialalnoS6 Uczelni
$e

1.

uczelnia mohe prowadzil dzialalnoll gospodwczE w zakresie oi<redlonym w ustawie z
21ipca2004 r. o swobodzie dziilalnoici gospodarczej (Dz.U.2004 nr I73 poz. lg07 z
zm.), z zasttze2eniem ust. 4.
2. Dzialalnoil gospodarcza jest wyodrgbniona organizacyjnie finansowo od
edukacyjnej i badawczej wymienionej w g 5.
3. Dziatalno!6 gospodarcza moZe byi prowadzona w formie wyodrgbnionych organizacy.
i [nanasowo
1
finanasowo jednostek
og6lnouczelnianych, tworzonych, ptzeks:ztaLcanych
przeks:dalcanych i likwidowanyph
JeonosrcK ogolnouczelfianych,
likwidowan
przez przez Rekton, za" zgod4Rady Uczelni i Zalo2yciela.
4. Prowadzenie pnez Uczelnig dzialalnoSci dydaklycznej, naukowej, badawczgj,
doswiadczalnej, arlystycznej, sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej lub leczniczej
die
stanowi dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej.

i

$10

Uczelnia mo2e prowadzi6 akademickie intubatory przedsigbiorozodci oraz centra transforu
technoiogii.
uczelnia mo2e tworzy| szkoly podstawowe, gimnazja i szkoiy ponadgimnazjalne, szklf
policealne oraz pomaturalne, a tak2e irure plac6wki oswiatowe, o kt6rych mowa w usta#ie
z dnia7 wtze9nia l99l r. o systemie oSwiaty. (Dz.U. 1991 nr 95 1to2.425 z p6in. zm)
3. Uczelnia moze, w celu komercjalizacji wynik6w bada6 naukowych i prac rozwojowydh,
utworzyi sp6lkg z ograniczon4 odpowiedzialno3ci4 lub sp6trk9 akcyjn4.
4. Uczelnta mole tworzye inne, niZ w),rnienione w ust. 2 i w
$ 5 ust. pkt 1i 6, fomry
ksztalcenia w systemie uczenia sig ptzez cale Zycie.
1.

l

: t'
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s11

1.

3.
4.

uczelnia mole rworzy6, za zgod4 ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego,
i wydzialy zamiejscowe.
Uczelnia prowadzi ksztalcenie, o kt6rym movr'a w $ 5 ust. I
w granicach administracyjnych miasta Katowice. Podstawovra
Uczelni moZe prowadzi( ksztaicenie w obiektach poloZonych
metropolitalnym, w kt6rym jest polo2one miasto Katowice.
Uczelnia prowadzi i rozwija za zgod1 Rady Uczelni wsp6lprac9 z odpowiednimi
w kraju i za granic4.
Uczelnta publikuje prace naukowe, podrgczniki i skrypty, a tak1e materialy i
doty cz4ce dzialalnoici Uczelni.

Dyplomy wyd awane przez Uczelnig
$12
Absolwenci uczelni otrzymui4 dyplom ukoflczenia studi6w wy iszy<:,h w G6modlqskiej w
szkole Handlowej im. wojciecha Korfantego, uprawniaj4cy do uzywania tfulu zawodowego
1) magisha,
2) licencjata,
3) in2yniera.

ROZDZIAI,2
ORGANIZACJA UCZELNI
s13

i

Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni tworzy, przektszlalca
likwiduje
po zasiggnigciu opinii Senatu, za zgod4 ZaloLyciela.
2. Organizacjg oraz zasady dzialania administracji Uczelni okrejla. Regulamin
nadawany przez Radg Uczelni.
1.

Wydzial

s14

Podstawowq j ednostk4 organizacyjn4 Uczelni jest Wydzial.
2. Wydzial prowadzi ksztalcenie na co najmniej jedn;..rn kiemnku studi6w.
3. W ramach wydzialu mog4 byi tworzone instltuty, katedry i zaklady.
1.

Katedra
$1s

1. Waruntiem utworzenia katedry jest

zatrudnienie w pelnyrn vrymiarze czasu
najmniej dw6ch nauczycieli akademickich posiadaj4cych stopief naukowy
habilitowanego i co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadaj4cych
co

naukowy doktora.

2. Katedr4 kieruje kierownik katedry powolywany i odwolywany
po zaopiniowaniu przez Senat.

przez

Zaklad
$16
Wanrnkiem utworzenia zakladu jest zatrudnienie w pelnym wyrniarze czasu
co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadaj4cego stopieri naukowy
habilitowanego i co najmniej dw6ch nauczycieli akademickich posiadaj4cych

1.

naukowy doktora.

2.

Zal<ladem kieruje kierownik zakladu powolywany

i

odwoly.wany przez

po zaopiniowaniu przez Senat.

Inne jednostki organizacyjne

s17
Uczelnia na podstawie porozumienia z irnymi uczelniami moZe tvvorzyd
migdzluczelniane i jednostki wsp61ne, tak2e z innymi podmiotami, w szczego
z instytucj ami naukowltni, w tym r6wnie2 zagraniczn;.'rni.

1.

Jednostkami organizacyjnynni og6lnouczelnianymi s4:

1) biblioteka uczelniana,

2)
3)
4)
5)

studium jgzyk6w obcych,
centrum studi6w podyplomowych, kurs6w i szkoleri,
studium wychowania fizycznego,
archiwum.

Biblioteka
$18

W sklad systemu biblioteczno * informacyjnego wchodzi:
v,rypo2yczalnia,
2) czltelnra.
2. W Uczelni dziala Rada Biblioteczna. Rada Biblioteczna jest organem opini
Rektora w sprawach systemu biblioteczno - informacyjnego Uczelni.
W sklad Rady Bibliotecznej wchodz4:
1) przedstawiciel Rektora,
2) dyrektorbiblioteki,
3) przedstawiciel pracownik6w naukowo-dydaktycznych powoly.wany przez Rektora.

i.

l)

3.

1.

2.

* sle

Organizacjg systemu biblioteczno
informacyjne go oraz zadania jednostek bib
okreSla Regulamin Organizacyj ny.
W zwi4zk.u z funkcjonowaniem systemu biblioteczno informacyjnego Uczelnia
pnetwanai zgodnie obowiqzuj4cl.rni przepisami o ochronie danych osobo
w szczeg6lno6ci nastgpuj4ce dane osobowe os6b korzystaj4cych :z tego systemu.

-

z

; - ^-,,.: ^t,^
1l :-^
rrY r rr4zwrnllu,
2) PESEL,

?l personalne numery identyfikacyjne,
4) seria i numer dokumentu toZsamoSci ze zdjgciem,

10

5)
6)
7)

adres zamieszkania,
adres do korespondencji,
adres poczty elektronicznej.

$20

Z systemu bibliotecznego-informacyjnego mog4 korzystad stuLdenci, sluchacze

podyplomowych i seminari6w doktorskich oraz natczyciele akademiccv i inni
niebgd4cy nauczycielami akademickimi G6rnoSl4skiej Wy2szej Szkoly Handlowej
Wojciecha Korfantego.

ROZDZIAI,3
ZALOZYCIF,L UCZELNI
s21
1.

W imieniu ZatoLyciela w kontaktach z rJczelnlE dziala z mocy pmwa Zarz4d Economi
U-H-P Sp. z.o.o.
D o kompetencj i Zalo 2y ciela nale2y :
1) nadawaaie statutu Uczelni i wprowadzanie w nim zmian.
2) powolywanie i odwolyrvanie organ6w jednoosobowych lJczelni onz ich zastgpc6w
zasiggnigciu opinii Senatu,
i) wyb6r przedstawiciela reprezentuj 4cego ZaloLyciela w Radzie Uczelni,
4) powolywanie
odwolywanie Dyrektora admnistracyjnego Dlreklora do
dydaktyki, na wniosek Rady Uczelni, przy czym odwolanie ,r,,skazanych dyrektor6w
jest r6wnoznaczne z rozvtiqzaniem, wypowiedzeniem 1ub wyga6nigciem stosunku prac
5) wyra:2anie zgody na tworzenie, zgodnie ze strategi4 rozwoju lJczelni, nowych ki
studi6w, na wniosek Rady Uczelni,
6) vryruaanie zgody, na wniosek Rektora, w sprawie likwidacji lub zawieszenia
istniej 4cych kierunk6w studi6w,
7) wyraZanie zgody na tworzenie, przeksztalcanie, l4czenie, znoszenie t likwi
podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym wsp6lnych z
uczelniami 1ub instytucjami krajowymi zagranicznymi. po zasiggnigciu opinii
Uczelni,
8) wyrazanie zgody na przystqpienie Uczelni do sp6lki, fundacji 1ub innej jed
organizacyjno-prawnej lub na utworzenie przez lJczelniE sp6lki, fundacji, lub
jednostki organizacyjno - prawnej, na wniosek Rady Uczelni,
9) wyra2enie zgody na zbycie, nabycie lub obci4Zenie nieruchom.oSci Uczelni,
lO)podjgcie decyzji o pol4czeniu Uczelni z intt4 uczelni4, wl4cz:enie w sklad Uczelni
jednostki szkolnictwa luq12szego lub nauki, b4dL o pol4czeniw IJczelni z tak4 j
na wniosek jednostki, kt6rej dotyczy,lub zajq zgoda,,
1l)podjgcie decyzji o likwidacji Uczelni,
I2)uryralanie zgody na zaci4gante przez lJczelnlq zobowi4ztth lub podjecia
rozporz4dzaj4cych przez Uczelnig, kt6rych warloS6 przekraaza r6wnowarto$6 250.
(dwiescie pig6dziesi4t tysiecy) ztrotych, za wyj4tkiem lokowania wolnych
Uczelni na rachunkach bankowych,
l3)powolywanie i odwolywanie likwidator6w Uczelni,
I4)wya2anie zgody na zaci4gniEcie przez likwidatora Uczelni zobowi4zal lub
czynnoSci rozporzqdzaj4cych, kt6rych wado36 przekracza r6wnowarto66 100.000 (
tysigcy) zlotych.

-
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15)podejmowanie decyzji w innych sprawach wsk azanych w Statucie.
3. Powolywanie i odwoly.wanie Prorektor6w i Prodziekan6w wymaga zgody Rektora.
4.

Wszystkie sprawy, kt6re wymagaj4 decyzji ZaLo|yciela powinny byi
zalo'ycielowt przez odpowiedni organ uczelni wraz ze stoso'/nlm uzasadnienlem, w

uzasadnieniem ekonomicznym, jeZeli wywoluje to skutki finansowe dla Uczelni.

ROZDZIAT,4
ORGANYUCZELNI
s22
1.

Organami kolegialnymi Uczelni s4:

1) Senat,
2) Rada Uczelni,
3) Rady Wydzial6w.
Organami jednoosobowymi Uczelni s4:

1) Rektor,

2)
3.

Dziekan.
Podigcie przez narczyciela akademickiego bgdqcego organem jednoosobowym Uczelni
jego zastEpc4 dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy 1ub prowadz
dzialalnodci gospodarczej wymaga uprzedniej zgody Rady Uczelni. Zgoda obejmuje
kadencii.

Organy kolegialne Uczelni
Senat

Kompetencje Senatu

$23
1.

2.

Senat jest

najwy2szym organem kolegialnym Uczelni.
Do kompetencji senatu na1e24 zadania okedlone w statucie Uczelni, zadanta zastrzehone
przepisami ustawy do wyl}cznych kompetencji Senatu w szczeg6lno6ci tj.: art. 3g ust. 1, 40
ust. 1, aft. 42 ust.2, , ut, 62lst.l i ust. 3, art.80 ust.l, art. 84 ust. 1, art. 86, g6a, g6c, arl. Eg,
arl. 121 ust.5, ar1.130 ust.2i6, art. 131ust.2,aft. 133 trst. i, art.l6l, art.l66 ust.3. afi. I:ST
ust la, art.169, aft. 178, art. 202 :u'st.A, ar1. 205 ust.5, art. 229 ust.2. ustawy z dnia 27 Iipaa
2005 roku Prawo o szkolnictwie WZszym (Dz.U. 2005 w 164, poz.l365 z p6Ln. zm.jl a
tak2e:

1) ustalanie gi6wnych kierunk6w dzialalnodci naukowo-dydaktycznej Uczelni,
2) wyruzanie opinii i podejmowanie uchwal w sprawach przedlo|onych przez Rektola,
Rade Uczelni,
I lczelni ZaloLy
7,aloi.vciela
Radg
ciela lrh
l:ub czlnnlrA'r
czlonk6w Sanq+"
Senatu,
?) zatw ier dzanie rccznych sprawozdaf Rektora,
4) uchwalanie regulamin6w, w szczeg6lnoSci studi6w wyZszych., studi6w podypl

kurs6w

i

szkolef, seminari6w doktorskich, pomocy rrraterialnej dla

r

studenckich praktyk zawodowych, innych regulamin6w obowi4zuj 4cych
akademicka.
5) ustalade regulaminu odbywania studi6w wedlug indywidualnego planu studi6w,
6) okreilanie efekl6w ksztaLcenia, dla kierunkdw i poziom6w kszlalcenia prowadzonych w
Uczelni,

'l')

:l

I I
a'

uchwalanie regulaminu zarz4dzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
prawami wlasnodci przemyslowej, a takle zasad komercjalizacji wynik6w
naukowych i prac rozwoj owych,
15) rozpatrywanie odwolai
decyzji rady wydzral:u, rozstrzyganie
kompetencyjnych migdzy wydziatami oraz uchylanie uchwal tych organ6w, ni,
z przepisami prawa lub statutem Uczelni lub naruszaj 4cych istotne interesy Uczelni,
16) ustalanie wytycznych dla" rad wydzia!6w, w zakresie wykony,wania podstawowych
Uczelni.
l7)wyrazanie opinii w sprawie powolania odwolania dyrektora instytutu,
katedry i kierownika zakladu,
18) rozstrzyganie o przyj gciu albo oddalenie wniosku Dziekana o :uzranie za
tw6rcze osi4gnigcia efekt6w pracy naukowej lub zawodowej r:soby, o kt6rej mowa w
115 ust. 1 ustawy z dnia 27 hpca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz.IJ.
2005 nr 164, poz.I365 z p6Ln. zm.)
3. Senat mo2e powobnva6, moc4 uchwaly, komisje do wykonywania okredlonych
Czlonkiem komisji moze by6 osoba nie bgd4ca czlonkiem Senatu.
14)

od

i

Sklad Senatu

$24
1.

W sklad Senatu wchodz4:
1) Rektor jako przewodnicz4cy,
2) Prorektor j ako przedstawiciel nauczycieli akademickich,
3) Dyrektor administracyj ny
4) Dyrektor do spraw dydaktyki,
5) Dw6chprzedstawicieli student6w.
Mandat czlonka Senatu, w t1'rn bgd4cego przedstawicielem student6w, wygasa
uply'wem kadencji w przypadku:
I) zrzeczenia sig mandatu,
2) utraty statusu legitymuj4cego do pelnienia funkcji czlonka SenLatu,
3) otrzymania urlopu w wymiarze przekaczaj4cl,rn 1 rok,
4) orzeczenia kary dyscyplinamej,
5) zawieszenia w prawach studenta - w przypadku przedstawicie.li student6w,

,

,",
13 .l \.
'..- . i

,'
.

_.,

,

6)

3.

skazania prawomocn)ryn wyrokiem s4du za przestgpstwo umydlne lub
skarbowe,
7) utraty praw publicznych lub ubezwlasnowolnienia,
8) dmierci.
WygaSnigcie mandatu czlonka Senatu stwierdza Rektor.

Przedstawiciele student6w w Senacie

s2s

1.
2.

czlonka Senatu bgd4cego przedstawicielem student6w wybieraj4 studenci Uczerni
z regulaminem samorz4du studenckiego.
cza,s ttwania maadatu przedstawiciela student6w w Senacie ol<resla regulamin
studenckiego. $ 24 ust. 2 i 3 stosuje sig odpowiednio.

Posiedzenia Senatu

$26
Posiedzenie Senatu zwoluje Rektor co najmniej raz w semestrze.
2. Posiedzenie Senatu zwofuje Rektor:
1) z wlasnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej czterech czlonk6w Senatu.
3. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 2 powinien zawie*,l okrerslenie tematvki
1.

Senatu. Posiedzenie Senatu powinno by6 zwolane w terminie 14 dni od ilnia
takiego wniosku.
4. Posiedzenie Senatu zwolywane jest poprzez zawiadomienie czllont6w senatu.
nie
nz 1.dni przed terminem posiedzenia, przez Rektora lub osobq puez niego
zpodaniem terminu, miejsca pos iedzenia oraz proponowanego porz4dku obiad. bopur"u
r6wnie2 moZliwodi zwolania posiedzenia Senatu w trybie pilnym popuez zawi
czionk6w Senatu, nie p6Zniej nii 2 dn przed terminem posiedzenia.
5. zalo2yciel mo2e zwolad posiedzenie Senatu w celu zaiiggnigciaL opinii
na temat po
lub. odwolania organ6w jednoosobowych 1ub ich zastgpc6w albo w irmym celu.
Z
takiego posiedzenia nastgpuje poprzez zawiadomienie czlonk6w senatt ptzez zalozvcie
podaniem teminu, miejsca posiedzenia onz proponowanego porz4dku obrad,
czlonkom Senatu nie p62niej niz 7 dni przed terminem posiedzenia.

Iryb

glosowania w Senacie

$27
Glosowania Senatu s4 jawne.
2. uchwaly zapadai4bezwzglgdn4 wigkszosci4 glos6w w obecnodci co najmniej
4 czlottklw
S-enatu, w tym: Rektora, Dyrektora administracyjnego i Dyrektora ds. Ayaattyf<i.
3. W uzasadnionych przypadkach, glosowanie Senatu mo2e odbyi,,rai sig przy
irodk6w bezpo$redniego porozumiewania sig na odlegiofi lub- innych
elektronicznych.
1.

14

Rada Uczelni
Sklad Rady Uczelni

s28
1.

Rada Uczelni jest organem kolegialnyrn Uczelni.
Rada Uczelni

liczy 4 czlot:k5w.
Czlonkami Rady Uczelni s4:
1) Rektor,
2) Dyrektor administracyjny,
3) Dyrektor do spraw dydaktyki,
4) Przedstawiciel Zalo2yciela wybrany przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w.
4. Przewodnicz4cym Rady Uczelni jest Rektor.
2.
3.

Kompetencje Rady Uczelni

s2e

1.

Do kompetencji Rady Uczelni naIeZy w szczes6lno6ci:
1) opiniowanie projektu Statutu Uczelni przygoto\ir'anego przez zalozyctela oraz
w Statucie Uczelni,
2) wprowadzanie Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu pracy, Regulaminu Swiac
Socjalnych, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Finar:Lsowego oraz zmlan w
dokumentach,
3) uchwalanie strategii Uczelni opracowanej ptzez Rektora
oraz planu
na podstawie tej strategii, po uprzednim przedlo2eniu do zaopinlowanra zalo2ycielowi,
4) zat:werdzanie rocznego pla.nu rzeczowo
finansowego Uczelni, w tym
wynagrodzerl po uzyskaniu wczedniej szej opinii ZaLoiryciela,
5) powotywanie i odwolywanie kierownik6w administracyjnychL
kom6rek
na wniosek czlonka Rady Uczelni,
6) wyra2enie zgody na nawiqzywanie, zmianE
rczwi1zywanie stosuntu pracy
pracownikami bgd4cymi nauczycielami akademickimi oraz nie bcdacvmi naur
akademickimi, na wniosek czlonka Radv Uczelni.
7) zarzqdzanie maj4tkiem Uczelni, w tym podejmowanie dec,yzji rozporzqdzaj4cych
mieniem zobovia;zui4cych do takiego rozporzqdzenia w zakresie pzewaiiai4c
zv,ykly zau4d, tj. powyZej 25.000,- zlotych (slownie: dwudziestu piEciu iysigcy
8) w1llazerie zgody na zawarcie przez lJczelnig um6w, kt6rych wartoSd
r6wnowartoSi 25.000,- zlotych (slownie: dwudziestu pigciu tysigcy zlotych),
e) wyra:2anie zgody w sprawie prowa dzenia dzjalalno3ci poza sierJzib4 Ucielni,
10) Wra1anre zgody na rozpoczqcie prowadzenia wydzielonej dzialalnodci
i okre3lanie jej zakresu,
11) wyra?anie zgody na tworzenie ze srodk6w wlasnych Uczelni i likwidacig przez
Retr
pracowniczego funduszu stypendialnego oraz studenckiego firnduszu stypendialnego,
12) wytaZanie zgody na utworzenie sp6lki celowej, w celu komercjalizacji wynik6w
naukowych i prac rozwoj owych,
13) wrdza ie zgody nautworzenie i likwidacjg zakladowego funduszu iwiadczeii
socjaln
Uczelni na wniosek Dy'rektora adminishacyjnego,
14) wyznaczatie os6b reprezentuj4cych Uczelnig
organizacjach spolecznych
insfitucj ach,
15) zatrmerdzutie oplat, wskazanych w Statucie w 41 pkt.6 lit.o,
$
16) wyra:2arie zgody na przyjgcie przezlJczelnig darowizn,
spadk6w lub zapis6w,

-
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17) zatwierdzanie kierunk6w zasad wsp6lpr acy z zagranic4 w zakresie zwr4zanym
Swiadczeniem uslug edukacyj nych,
18) zatwietdzanie, warunk6w i trybu kierowania przez UczelnLg za grarrrcQ
i student6w w celach naukowych i dydaktycznych, z zachowaniem oboi
tym zakresie przepisow prawa.
19) wyrazanie zgody na utworzenie akademickiego inkubat'ra przedsigbiorczodci
centrum transferu techologii i okredlenia ich formy,
20) zatwierdzanie p1an6w inwestycji i planu remont6w,
21) v,ryra?anie zgody na tworzenie za .optzedni4 zgod4 Zaloi,yciela nowych kier
studi6w po uzyskaniu zgody ministra wlaiciwego do spraw szkolnictwa wyzszego,
- _.
22)
wytuinne zgody na przyst4pienie Uczelni do sp61ki, fundacji lub ionej
le,
organizacyjno-prawnej lub utworzenie przez tJczelniq spolki, fundacji, " lub
jedrrostki organizacyjno-prawnej, za zgod4 Zalo|yciela,
23) vryruzante zgody na podjecie przez nauczyciela akademickiego

jednoosobowlirn organem Uczelni 1ub jego zastgpc4, dodatkowegozantdii

w ramach stosuntu pracy iub rozpoczecie prcwadzenia dziatalnodci gospidarczej,
24) powolywanie i odwolywanie kwestora, na wniosek czlonta Radv Ucielni"
25) podejmowanie decyzji w innych sprawach wskazanych w Statu;ie.
26) okreSlaaie wzonr umowy o Swiadczenie uslug edukacyjnych, zawteraj1cej
pobierania oplat zwi4zanych z odbywaniem studi6w &az innych oplut" ru
edukacyjne,
Do kompetencji Rady uczelni na\e2E takle inne sprawy niezastr.ze2one w statucie na
innych organ6w lub niezastrzeione na rzecz Dyrektora administracyjnego albo Dy,rektora
dydaktyki w Regulaminie organizacyjn5nn lub w imych wewngtrznych aktach prawnych.

',

Tryb glosowania w Radzie Uczelni
$30
Giosowarda Rady Uczelni s4 jawne.
2. Uchwaly Rady Uczelni zapadai4bezwzglgdn4 wigkszosci4 glos6w w obecnoici
co
3 czlonk6w. W przypadku glosowania w obecnodci 3 czlonk6w dla podjgcia
1.

uchwaly wlmagana

jest ich

z

jednomydlnodi

i

obecnoji Rektora i

administracyjnego. Ka2dy
czlonk6w mo?e za2qda6, aby glosowanie odbylo sig
obecnodci wszystkich czlonk6w Rady IJczelni, chyba 2e t pny"iyn obiektywnycir
bgdzie
niemozliwe; w takim przypadku podigcie uchwaly zostaje odroczon. aio
"ruro
ro'patrzeniaprzez Radg w pelnym skladzie zgodnie z postanowieniem zdania pierwszego.
3. Posiedzenia Rady Uczelni odblvai4 sig co najmniej raz w miesi4cu.
Termin kolei
posiedzenia jest ustalany na poprzednim posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Uczelni zwoluje jej przewodnicz4cy z wlasnej inicjatywy
lub na wni
-od
ka2dego z czlonkbw Rady Uczelni, nie p62niej niz w terminie do 5 d'ni
datv ztoi
wni.os]<u, przy czym kahdy z cztork6w Rady Uczelni jest r6wnier2 uprawniony do
posiedzenia.

W

posiedzeniach Rady Uczelni mogq, na wniosek przewodniczaceeo lub
z c"lonk6w Rady Uczelni, uczestntczy6 z glosem doradczym inne osoby. 6. Posiedzenia Rady uczelni s4 protokolowane
protok6l podpisuje protokolant,
czlonkiem Rady Uczelni oraz jej przewodnicz4cy.
7. W uzasadnionych przypadkach, glosowanie Rady Uczelni mo2e odbywai
sig
wykorzystaniu irodk6w bezpoSredniego porozumiewania sig na odlegiodi lub i
irodk6w elektronicznych.
5.

-

Rada Wydzialu

Kompetencje Rady Wydzialu
$31
1.

Do kompetencji rady wydzialu naleZy:
kierunkow dzialalnodci wyd ziatu, zgodnie z wytycznymi Senaru,
l-r:lnych
2) uchwalanie
opracowanej ptzez dziekuta strategii roz#oju wydziafu,goan"J
rozrvoju Uczelni, zgodnie z wltycznl,rni Senatu,
^.
opinii wladciwego orsanu samorz4du studenckiego,
:i:iec'iq"i,
z wrycznymi ustalonymi
przez Senat, program6w studi6w, * tj,_ pfr"O*,ffii;;:""
4) uchwalanie, zgodnie z .*y"tyjznymi ustilonymi przez senat prtan6w i program6w
studi
podyplomowych oraz kurs6w dok szlalcaiacvch.
5) podejmowanie uchwal w zak"si. ,pru* pir.dloZonych j ej prilez Rektora.
Do kompetencji rady wydzialu naGZq rownieZ t<ompetenc.y,: okredlone
dotycz4cych nadawania stopni i tytul6w naukowych.

i] ::fif:
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Sklad Rady Wydzialu
s 322

W skiad rady wy dziah:, wchodza:
Dziekan wydzialu,
2) Dyrektor Administracyjny,
?) Dyrektor ds. dydaktyki,
4) przedstawiciel pracownik6w niebgd4cych nauczycielami
akademiokimi,
5) nauczyciele akademiccy posiadajqcy
co najmnilj sbpieri naukov,y dottora
ni2 polowg sktadu rady i repiezentul4cy *r"yrtki" kierunki pro
::T:Y,l_4:/_,y,lq"ej
przez
wydzial,
6) przedstawiciele student6w ksztalc4cych sig na kierunkach
prorvadzonych
slanowi4cy co najmniej 20o/o sl,Jadu ndy,
2.
przedstawicielem grupv, o kt6rej mowa w ust. l pkt 5),
moze
:^11*l:T 1?9{ "qdil"h,
zatrudniony w uczernl, r.iory poriaOu
iil:^zfi1*:demicki
doktora habilitowanego.
3. Na wydzialach posiadai4cych uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego dokto
do grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich, o
kt6re.J mowa w ust. 1 pkt 4,
wszystkie osoby, kt6re zgodnie z przepisami dotycz4cymi uprawderi
do nadawania
naukowego doktora, przekazaly swojJ uprawnie"i"
wydzia.towi niezaleznie id
godzin zaj gc dydaktycznych.
4. vlsp.L
Grupa nauczycieli
Ll.,.,vLyvL\ru anauemloKlcn,
akademickich, o Ktore.J
kt6rei mowa w
w ust. 3 powinna stanowii
polowg (1/2) grupy przedstawi"Gti, o t tO.".j mowa w ust. 1 pkt
5.
1o,naj1nlej
5. Czlonkiem rady u,rydzialu, przedstawicielem
$upy, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt
4) mohe
1
nauczycietem akademickim. t rOry
najmniej
p"i"*i,*,i.i.g"
i'.bEd4cy
na pracA na
w.Jdzialu. Wi,rniar "o
pru"y'pos*ie;"d
ry:*]?:.
:zec:
"ruru * opiri.
wydzialu ustala sig na podstawie zakresu obowi4zk6w okreslonego
,Lno*rrtu.
6. Kandydatury na czlotka rady wydziaru mo2e zgrasza'
kazdy uprawniony do czlonkostwa
radzie y1y6ri6o. zgodnie z ust. I pkt I_5 z iastzezeni;
czlo*a rady wydziah przyjmuje rektor w ,.,-i"i., a" f + a"i prz"O-'
J<a1dfd.1tur.na
kadencj i rady wydzialu.
1.

l)

* *j;i"i ,;;iJ;

t.-,

f:::T]l
l:Tt
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Rektor przedklada listg zgloszonych kandydat6w do rady wycJziaLu Radzie uczelni. R
uczelni dokonuje wyboru czlonk6w rady wydzialu zwykl4 wigkszosci4 glos6w
zachowaniem proporcji oheslonych w ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 3.
8. Rektor powoluje w sklad rady wydztatu przedstawicieli stude't6w skazanych przez
Student6w zgodnie z Regulaminem Samorz4du Studenckiego.
9. Postanowienia ust. 6
7 stosuje sig odpowiednio do dokon'4wania wyboru na miej
zwolnione w radzie wydziaLu w wyniku uhaty mandatu przez czLonka urzgdui4cej r
wydzialu, z zasrrze2eniem. i2 rektor przyjmuje zgloszenia kandydatur w terminie 14 ini
dnia wygadnigcia mandatu,
10. w uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci zaistnienia koniecznoSci pilnego podj
prac przez radg wydzialu w zakresie regulowalych pvez statut kompeteniji, Ret<tor n
ustalid inny termin niZ okeslony w ust. 9.
7.

i

Kadencja Rady Wydzialu

s33

1.

2.

Kadencj a rady wydziaLu trwa 3 lata t rczpoczyna sig od dnia 1 wrzednia roku d
powolania nauczycieli akademickich przez Rektora w jej sklact, a kohczy sig z dniem
sierpnia w roku, w kt6rym uplywa kadencja.
Czas trwania mandatu przedstawicieia student6w w radzie v,"ydzialu okejla
samorzadu studenckieso.

Mandat czlonka Rady Wydzialu
$34

1.

Mandat czlonkandy v'l,dziaLtr wygasa przed uplywem kadencji ,w przypadku:
sig mandatu,
2) uhaty statusu legitymuj4cego do pelnienia funk cji czlonka rady wydziah,
3) otrzymada wlopu w wymiarz e przehaczaj4cym 1 rol,
4) orzeczenia kary dycyplinamej,
5) zawieszenia w prawach studenta - w przypadku przedstawicieli student6w,
6) skazania prawomocnym wyrok iem s4du za przestgpstiro umyiile lub przestgpstwo
skarbowe,
7) ttraty praw publicznych 1ub ubezwlasnowolnienia,
8) Smierci.

1) nzeczenta

2.

WygaSnigcie mandatu czlonka rady wydzialu stwierdza dziekan w
z Rektorem.

3. w przypadku

wygasnigcia mandatu czlonka Rady wydzialu przed uplyr,vem jej kadencji
jego miejsce wstgpuje kandydat, kt6ry podczas wybor6w do Rady WydLi,al,t otrzyr
najwigksz4 - po czlontu, kt6rego mandat wygasa - liczbg glos6w i ipelnia
wlmogi czionkostwa w Radzie Wydzialu.

Posiedzenia Rady Wydziatru
s 353

7. Zwyczalne posiedzenie rady wydzialu zwoluje dziekan co najmniej raz w
akademickim.
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2. Nadzwyczajne posiedzenie rady wy dzialt zwotruje dziekan lub Rektor:

3.

1) z wlasnej inicjatywy,
2) na wniosek Senatu wyra:2ony w fomie uchwaly.
Posiedzenie rudy wydzialu zwolywane jest poprzez pisemne

imienne

czlonk6w rady z podaniem terminu, miejsca posiedzenia orrn:. proponowanego pol
obrad, przekazywane czlonkom rady nie p6zniej ntL 3 dni przed terminem posiedzenia.

Tryb glosowania w Radzie Wydzialu
$36
1.

2.
3.

Spos6b glosowania okre5la rada wydziafu.
Uchwaly zapadajq bezwzglEdn4 wigkszodci4 glos6w przy obecnodci co najmniej polo
statutowej liczby czlonk6w.
Do glosowari dotyczEcych nadawania stopni naukowych stosuje sig zasady

w przepisach dotycz4cych nadawania stopni naukowych.

Wsp6lne posiedzenia Rad Wydzial6w

s37

w szczeg6lnoSci w celu przedyskutowania problem6w,
przepis6w, zasiggnigcia opinii w sprawie og6lnego kierunJ<u rozwoju Uczelni
rcor ganizacli U czelni, zwolyw at, wsp6lne posiedzenia rad wydzitrl6w.
2. Przewodnicz4cym posiedzenia, o kt6rym mowa w ust. 1 iest Rekrlor.
3. Uchwaly podjgte na wsp6lnym posiedzeniu rad wydzial6w maj4 charakter opinii.
4. Rozstrzygnigcie danej kwestii na posiedzeniu, o kt6rym mowa w ust. 1 nie zamyka
do podjgcia uchwaly przez Senat lub radg, w ramach kompetencji.
1.

Rektor moZe,

Organy Jednoosobowe
s38

i

i

Organy jednoosobowe ich zastgpcy s4 powolyr,vane odwolywane przez
po zasiggniEciu opinii Senaru.
2. Wygadnigcie mandatu organu jednoosobowego Uczelni nastgpuje w przypadku:
z{o2enia rezygnacji z funkcj i.
2) uhaty praw publicznych lub ubezwlasnowolnienia,
3) prawomocne go skazania za przestgpstwo umydlne lub przestgpstwo skarbowe,
1.

l)

3.

4)

6mierci"

osoba powolana do funkcji organu jednoosobowego Uczelni mo2e zostal odwolana
podmiot, kt6ryj4 powolal, w szczeg6lno3ci w przypadku:
1) utraty statusu legitymuj4cego do pelnienia funkcji,
2) choroby albo trwalej lub czasowej niezdolnoici do pracy uniernoZliwiai4cej sprawo
funkcji trwaj4cej dluzej niz 6 miesigcy,
3) niewykonywania lub nienale2ltego wykonywania obowiqzkirw okreSlonych w
lub statucie,
4) popelnrania ra?1cych b19d6w i zaniedbafi,
podejmowania d zialah naruszq4cych wa2ny interes Uczelni,
6) publicznego naruszenia dobrego imienia Uczelni,
7) zaci4gnigcia zobowi4zania llb rozporz4dzenia mieniem Uczelni niezgodnego z
kompetencj i lub upowaZnieri,
8) otrzymania urlopu w wymiarze przekraczaj 4cym 1 rok.
4. WygaSnigcie mandatu stwierdza podmiot, kt6ry dokonal powolan:ia.

Rektor
Powolanie Rektora

s3e
Rektora powoluje i odwoluje Zalozyciel, po zasiggnigciu opinii senatu, na czas nieokredl
2. Do pelnienia funkcji Rektora mo2e zostal powolany nauczyc:ie1 akademicki
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy i posiadai4cy co najmniej stopieri
doktora.
3. wygadnigcie mandatu Rektora nie jest r6wnoznaczne z rczwi4zaniem, \
rypowiedzeniem
wygadnigciem stosunku pracy.
1.

Kompetencje Rektora

s40
1.

Rektor jest przelozonym pracownik6w oraz student6w Uczelni.

postanowieii statututu

w

prawnych.

3.

4.

i

reprezentuje j4 na r,ewn4rrz, z za:
zakresie reprezentacji rJczelni prz'y dokonywaniu

2. Rektor kieruje dzialalnoSci4 Uczelni

Rektor kieruje dzialalnosci4 Uczelni we wsp6lpracy z Dyrellorem administracyjn
Dyrektorem ds. dydakryki.
Dyrektor administracyjny i Dy'rektor ds. dydaktyki kierui4 pionami uczelni, okreslonymi
Regulaminie organizacyjnym i podejmui4, niezastrzeione dla kompetencji innych
decyzje w zakresie odpowiadaj4cym kompetencjom podlegtych im k
organizacyjnych Uczelni.
$41

Do kompetencji i obowi4zk6w Rekt ora nale?y w szczeg6lnoSci:
1) opracowanie i rcahzacja strategii rozwoju uczelni, uchwalanej przez Radg Uczelni,
2) skladaaie senatowi zaloirycielowi rocznsgo sprawozdania z dzialalnosci nauko
i dydaktycznej Uczelni w terminie 7 dni po zakonczeniu danego roku akademicki
i sprawozdania finansowego w terminie do 15 czerwaa nastgpuj4cego po
danego roku kalendarzowego,
3) w zakresie nauki i dydaktyki
a) sprawowanie nadzoru nad dzialalnoSci4 dydaktyczn4 i naulcowo-badawcza Uczelni.
b) rozpatrywanie odwolaf od decyzji dziekana oraz kierownika jednostki oryanizacyj
a tak2e uchylanie ich decyzji niezgodnych z przepisami prawa lub statutem Ucze
b4dL nansszaj1cych istotne interesy Uczelni
c) uchylanie uchwai organ6w Samorz4du Studenckiego niezgodnych z
ustawy, statutem lub waZnym interesem Uczelni, regulaminem studi6w,
finansowym 1ub regulaminem Samorz4du Studenckiego,
d) opracowanie regulaminu zarz qdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
prawami wlasnodci przemyslowej oraz zasad, komercjalizacji wynik6w
naukowych i prac rozwoj owych i p rzedloaenie go do uchwa.leni a przez Senat,
zawieranie, za zgod4 Rady Uczelni, um6w o wsp6lpracy z insty,tucjami nauk
i innl'nri podmiotami; z zastrzeieniem $ 51,
, zawieranie, za zgod4 Rady Uczelni, um6w o wsp6lpracy z prodmiotami
dotycz4cych dzialalnojci dydaktycznej ibadawczel rJczelni; z zastrze2eniem 57,
$
q) koordynacja prac dotycz4cych
tworzenia uczelnianego sysitemu zapewnienia jak
ksztalcenia oruz sprawowanie nadzoru nad j ego wdro2eniem i doskonaleniem

i
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h) powierzanie nauczycielom akademickim za ah dydaktycznych,
i organizacyjnych,

nauk

1)

zatwierdzanie p1an6w i sprawozdari obc iqzsn dydaktycznyah,
4) w zakesie organizacji Uczelni:
a) zapewnienie realizacji przepis6w statutu oraz zarz4dzef uchwal innych
Uczelni dotycz4cvch spraw dydaktyki lub badan naukowyoh,
b) zwolywanie posiedzeri Senatu i Rady Uczelni,
c) powolylvanie odwolywanie pelnomocnik6w Rektora oraz wyrulanie zgody
powolanie prodziekan6w,
powol1.i'vade
d)
odwolywanie dyrektora instytutu, kierovmika katedry kiero
zakladtt,
wnioskowanie d,o ZaloZyciela o powolanie i odwolanie prorektor6w,
D okre$lanie zakesu obowi4zk6w prorektor6w i prodziekan6w,
o) wnioskowanie do Zalozyciela o powolanie i odwolade
kierownik6w
jednoslek organizacyjnych Uczelni w rozumieniu ustawy i wskazanych
oraz okreilanie ich zakresu obowiazk6w"
h) dzialania na rzecz zapewnieniawladciwych warunt6w funt.cj onowan ialJczd'ni,
i) opiniowanie Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Finansowego,
i) okredlanie zakresu obowiqzk6w prorektor6w prodziekan 6w oraz szczeg6l
zakes6w obowi4zk6w dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych dla
akademickich.
5) w zakesie spraw pracowniczych:

i

i

i

i

i

a) dbanie

o

w

prawidlow4 politykg kadrow4 Uczelni
zakresie
akademickich,
w zakresie spraw maj4tkowych:
a) skiadanie w imieniu Uczelni oSwiadczef woli dotycztlcych mienia i
Uczelni, z zas1l:zeheniem Q 51.
b) utworzenie za zgodq Rady Uczelni sp6lki celowej, w celu komercjalizacji
badafr naukowych i prac rozwojowych,
c) ustalanie rcdzaj6w i wysokodci oplat wnoszony ch przez:, student6w i sluchaczy,

7)

8)

tym oplat za uslugi edukacyjne ra rzecz IJczelni oraz okreilanie zasad i
pobierania, za zgo d4 Rady tJ czelni,
w zakresre zgromadzeri w lokalu uczelni i bezpieczeristwa na terenie Uczelni:
a) dbanie o przestrzeganie prawa onz zapewnienie bezpieczefstwa na terenie Uczelni
b) rozwi4zywanre zgromadzea zorganizowanych na terenie Uczelni, przebiegaiqcy
z naruszeniem przepis6w prawa,
c) czasowe zawreszerie zajEd bqdL zamknigcie Uczelni 1ub jej okredlonej j
organizacyjnej, jeZeli powstan4 okolicznodci uniemo2liwiai ace normalny tok
Uczelni,
zawieranie um6w ze studentami o Swiadczenie uslug edukacyjnych.
Udzielanie pelnomocnictw

942
Rektor mo2e udzielii imiennych pelnomocnictw og6lnych i szczeg6lowych do wyko
okredlonych cz),nnoici lub czynnodci okreslonego todzEu, zar6wno o chatak"terze stalym.
dorulnym, w tym r6wnieZ:
1) pelnomocnictw do zawierania um6w o Swiadczenie uslug edukacyjnych,
2) pelnomocnictw procesowych.
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Prorektor, prodziekan
$43
1.

Prorektor j est zastgpc4

Rektora, a Prodziekan - zastgpcaDziekana.

2. Na funkcjg Prorektora lub Prodziekana moze zostai powolana osoba spelniaj4ca

do zajmowania stanowiska sta-rszego wykladowcy.

Dziekan

$44
1.

2.
3.

Nauczyciel akademicki posiadaj4cy co najmniej kwalifikacje uprawniaj4ce do
stanowiska starszego wykladowcy i zatrudniony w Uczelni jzrko- podstawtwl,rn
pracy moze zostad powolany do pelnienia funtcji kierownika podstawowej
or ganizacyjnej - dziekana.
Dziekani s4 powolylvani i odwolywani przez Zalo2yciela, po zasiggnigciu opinii
na trzylelni4 kad encjg. zalo2yciel moze odwolai dziekana przed uplywim'kadencji.
Wygadnigcie mandatu dziekana nie jest r6wnozn aczne z rczwi4zaniem, wypowi
1ub wygadnigciem

stosuntu pracy.

Kompetencje i obowi4zki Dziekana

s4s
1.

Do kompetencji i obowiqzk6w d ziekana nale|y, w zakresie okeslonym przez Senat:
1) kierowanie wydziatrem jako jednostk4 wewnghzn4 tJcze,lni oiaz repreze
wydzialu przed organami Uczelni,
2) zwolywanie posiedzeii rady wydzialu,
3\ opracowanie strategii rozwoju wydzlalu zgodnej ze strategi4 rozwoju
Uczelni,
realizacia.
4) dbanie o zapewnienie minimum kadrowego d1a wszystkich p rowadzonych przez
kierunk6w,
5l wnioskowanie do ZaloLyciela o powolanie i odwolarie prodziekan6w,
6) przedstawianie Rektorowi kandydat6w na nauczycieli akademickich pro
przedmioty wykladane w ramach prowadzonych przez v,ydzid kierunt6w studi6w,
7) przygotovr'ywanie rapoft6w samooceny dotycz4cych ooeny jakodci
prowadzonych p t zez wy dzial kierunt6w,
8) przygotowlnvanie wydzialu do ocenyjakoSci ksztalcenia dotycz1cej prowadzonych
wydzial kierunt6w,
9) zajmowanie sig bie24cymi sprawami zwi4zanymi z funkcjonowaniem wydzialu,
10) dbatoSi o przestrzeganie prawa orazbezpieczehstwo i porz4deJk w wydziale,

1l)podejmowanie decyzji dotycz4cych frurkcjonowania uydzialu

j

ako j

wewngtrznej Uczelni, z wyl1czeniem spraw powoduj4cych skrrtki finansowe d1a
w tym r6wnie2 zawieranie um6w powoduj4cych takie skutki,

l2)podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawach studenckich, chyba ze sprawy
zostaiy powierzone Prodziekanowi ds. studenckich; der:yzje powodujqce sku
finansowe dla uczelni s4 podejmowane po konsultacji z Dy'ektorem adminiitracyj
i Kwestorem,
13) opracowywanie program6w nauczania dla wszystkich przedmiot6w objgtych pro
studi6w prowad zony ch pr zez wy dzial,
14) przygotowywanie wykaz6w literatury niezbgdnej do nauczania wszystkich przedmio
ujgtych w programie studi6w prow adzonychprzez wydziaL.

tl
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Dziekan odpowiada za przebieg postgpowania zwi4zanego z ocen4 j akoSci
na kierunkach, na kt6rych ksztalcenie jest prowadzone w ramach wydzialu, takZe
prowadzenie badafr naukowych na wydziale.

ROZDZIALS
CIAI,A DORADCZE REKTORA
Komisje i rady rektorskie

s46
Rektor moZe powolywai doradczo * konsultacyjne komisje lub rady rektorskie okeslaj4c
sklad, czas trwania oraz zakes kompetencji dotycz4cy opiniowania przedlozonych spraw.

Kolegium rektorskie

s47

1. W Uczelni
2.
3.

4.
5.
6.

mo2e zostad powolare kolegium rektorskie, dzidlajqce jako cialo
Rektora.
Kolegium rektorskie tworzy, w drodze zarz4dzenia, Rektor.
Sklad kolegium rektorskiego okl.ella zarz4dzenie, o k16rym mowa w ust. 2.
Posiedzenia kolegium rektorskiego zwolp,vane s4 puez Rerktora, kt6ry j
posiedzeniom t1'rn przew o dniczy.
Wnioski i opinie kolegium rektorskiego nie s4 d1a Rektora wi424ce.
PnychylaJqc sig do opinii wyrazonej przez kolegium rektorskie R.ektor odpowiednio:
zarz4dzenie, kieruje wniosek pod obrady Senatu lub Rady Ucz:elni, b4dZ podejmuje
stosowne dzialwia.

ROZDZTAN,6

MIENIE I FINANSE UCZELNI
$48
Mienie Uczelni obejmuje wlasnoS6 i inne prawa majqtkowe.
Uczelnia w ramach posiadanych Srodk6w prowadzi samodzieln4 gospodarkg finansowq.
3. Uczelna prowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okedlonych odrgbnymi przep
prawa powszechnie obowiqzuj4cego.
1.

2.

Kwestor

s4e

Kwestor jest gi6wnym ksiggowym Uczelni.
2. Kwestora powoluje i odwoluje Rada Uczelni na wniosek czlonka JLady Uczelni.
3. Do kompetencji kwestora naleZy w szczeg6lnofci sporz4dzenie bilansu i
finaasowego.
1.

z)

Prrychody Uczelni

ss0
l.Przychodami Uczelni mog4 byi w szczeg6lnoSci:
1) oplaty pobierane puezUczelnig, ustalane przepisami wewngtlznymi Uczelni,
2) oplaty za zajgcia dydaktyczne i szkoleniowe,
3) odplatnosci za uslugi badawcze i specjalistyczne, uslugi diagnos tyczne i specjalistycz4e,
wysoko specjalistyczne uslugi diagnostyczne, rehabilitacy.lne iuu lecziicie, a'tallze

4)

przychody z organizacji seminari6w, konferencj i, kongres6w,

p o cho dzenia zagraniczne go,
6) przychody z prowadzonej, wydzielonej dzialainojci gospodarczej,
7) przychody z ldzial6w, jednostek uczestnictwa, depozyt6w i oclsetek,
8) ptzychody ze sptzeduzy skladnik6w wlasnego mienia oraz z odplatnolci za
z tych skladnik6w ptzaz osoby hzecie na podstawie umowy nLajmu, dzier1awy arbo
umowy,
9) dotacje z budZetu paristwa,
1 0) Srodki z budZetu Unii Europej skiej
,
1 1) Srodki z budzet6w jednostek samorz4du terytorialnego lub
ich zwi4zk6w,
12) Srodki pocho dz4ce ze 2r6del zagranicznych, nie podlegaj4ce zwrotowi,
13) fundusze celowe,
14) dotacje sponsor6w krajowych i zagranicznych,
15)przychody z innych Zr6del
2. Przychody Uczelni s4 przeznaczane na pokrycie k oszt6w dzialalno sci statutowej Uczelni.
3. W Uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Reprezentacia Uczelni w zakresie czynnofci prawnych

$sl
1.

2.

3.

A

5'

W zakresie czynno5ci prawnych, w szczeg6lnodci zawierania um6w,
jednostronnych odwiadczef woli, w tym zaci1gonta zobowiqzan lub
rozporzqdzaiqcych wymagane jest wsp6ldzialanie Rektor4 Dyrerktora administracyjnego
zastrzeieniem poni2szych postanowiei. Do skladania oswiadcze.fi woli w imieniu
uchwal4 Rady uczelni mog4 byd powolane r6wniei ime osc,by dziataiqce l4czne
iednoosobowo.
W zakresie zaci1ganta zobowi4zah

lub podjgcia czymodci rozporz4dzaj4cych,
warlo$i przekracza r6wnowarlosi 25.000 zlotych (slownie: clwudziestu pigciu
zlotych) wymagana jest zgoda Rady Uczelni wyra2ona w fomie uchwaly.

W

zakresie zaci4gania zobowiEzal 1ub podjgcia czynnoSci rozpotz4dzajqcych,
wartodd przekracza r6wnowartosi 250 000 zlotych (slownie: d',vie(cie pigdziesi4t
zlotych) wymagana jest zgoda Rady Uczelni i zgoda zatozyciela wyrazone w formie
W zakresie nawi4zywania, zmiany lub rozwiqzywania stosunk6w pracy 1ub
stosunk6w wynikaj4cych z um6w cywilno-prawnych z pracownikami
nauczycielami akademickimi albo z pracownikami nie bgd4cymi nauczyci
akademickimi wl,rnagane jest wsp6ldzialanie Rektora i Dyrektora administracyjnego. Ust.
zdanie drugie stosuje sig odpowiednio.

Dla zawiennia um6w o dwiadczenie przez IJczernig uslug edukacyjnych wystarczai4ca
zelni przez Rektora lub osolg przez niego upowaznion4.

j ednoosobowa reprezentacj a Uc

6.

Pnez wartoSci, o kt6rych mowa w ust. 2 i 3, rozumie. sig wartodci brutto. W prryp*iL'
zaci?gania zabowiqzaa lub czynnodci rozporz4dzaj4cych dokonywany"h'nu
nieokredlony liczy sig war.todi umowy na pierwsze 12 m_cy tiwania
"7a,

umowy.

f-

ROZDZIAT,T
PRACOWNICY UCZELNI
$s2
P.racgqil<ami uczelni s4 nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebgd4cy
nauczycielaini
akademickimi.

Nauczyciele akademiccy

$s3
Nauczycielami akademickimi w Uczelni s4:
1) pracownicy naukowo - dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a) profesora zwyczajnego,
b) profesora nadzr.r,yczaj nego.
c) profesora wizyujqcego,
d) adiunkta,

e)

asystenta.

2) pracownicy dydaktyczni

zatrudnieni na stanowiskach:

a) starszegowykladowcy,
b) wykladowcy,
c) lektora,
d) instruktora.

i) pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach

okreSlonych w pkt. 1,
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji
naukowei.

Obowi4zki nauczycieli akademickich

$s4

1.

2.

3.

Pracownicy naukowo - dydaktyczni s4 zobowiqzani:
1) ksztalcid i wychowl"wac student6w, w tyrn nadzorowai, pod wzglgdem
rmerooycznym, opracow)'rr,/ane przez student6w prace zaliczeniowe,
dyplomowe,
2) prowadzil badania naukowe i prace rozwojowe, rozvija| tw6rt:zosi naukow4,
3) wzestniczyl w pracach organizacyjnych IJczelni.
Pracownicy dydaktyczni s4 zobowi4zani:
1) ksztalcid i wychowywa6 student6w, w tym nadzorowai, pod wzglgdem merltory
i metodycznym, opracowy.wane przez student6w prace zaliczeniowe.
dyplomowe,
2) podnosii swoje kwalifikacje zawodowe,
3) uczestniczyi w pracach organizacfnych Uczelni.
Pracownicy naukowi s4 zobowiqzani:
1) prowadzii badania naukowe i prace rozwojow e, rcztijal tw6rczodi naukow4,
2) uczestniczyf w pracach organizacyjnych Uczelni,

3)

ksztalcit, kadrg naukow4
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naukowo-dyd aklyczn|
przypadku
akademickich posiadaj4cych t5.tul naukowy profesora 1ub stopiei naukowy
do
habilitowaneso.

Kwalifikacje rrymagane na stanowiskach nauczvcieli akademickich

sss
1. Na stanowisku profesora zwyczajnego mole by6 zatrudniona osoba posiadai4ca
naukowy profesora, kt6ra:
1) jest uznanym autor).tetem w okreSlonej dysclplinie naukowej,
2) pomnaza sw6j dorobek naukowy i dyd,aktycziy,
3) wykazuje sig osi4gnigciami w rozwoju kadry naukowej.

Na

stanowisku profesora n\z,wlczajn9e9 moze byi, zatrudniona osoba posiadaj
co.najmniej stopieri naukowy doktora habilitowanego, kt6ra po uzyska:riu stopnia
habilitowaneso:
1) pomnozyla sw6j dorobek naukowy i dydaktyczny,
2) v'ykazaLa siq osi4gnigciami w rozwoju kadry naukowej.
3. Z zastrze2eniem postanowieri ust. 5-6, na stanowisku profisora
nad zwyczajnego, po
pozytywnej opinii w tej sprawie przez centrarn4 Komisjg do Spraw dtopnr
i iyturo*,
byi zatrudniona r6wniez osoba nieposiadai4ca stopnia -naukowego dokiora tiabititou
lu! tytylu naukowego profesora, jezeli posiada stopieii naukowy doktora, znaczne i
osi4gnigcia w pracy naukowej i zawodowej.
/1
Z wnioskiem o zahudnienie osoby, o kt6rej mowa w ust.2,3, do Rektora wystgpuj4
l4c
zainteresowany zatrudnieniem dziekan wladciwego wydzialu. Do wnio;ku';;1;c;a
szczeg6lowe uzasadnienie wraz
dokumentaci4 poiwierdzai4c4 znaczne
iw6
osi4gnigcia w pracy naukowej i zawodowei.
5. Rektor, po zapoznaniu sig z wnioskiem, o kt6rym mowa w ust. 4, przedstawia
go Senato
kt6ry
przeci1gu trzech miesigcy, zgodnie z obowiqzujac4
Uczelni
zobowi4zanyjest do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.
6. Rektor, po zapoznantu sig ze stanowiskiem Senatu moZe, iatrudni6
osobg, o kt6rej
w ust.2,3, na stanowisku profesora nadzwyc zajnego.
7. Na stanowisku profesora wizytuj4cego mole by6 zatradniona osoba
bgd4ca pracowniki
innej uczelni, posiadaj4ca stopiefi naukowy doktora habilitowanego 'lut t1.tul
profesora. Do zatrudnienia stosuje sig odpowiednio ust. 4-6.
8. Na stanowisku profesora nadzwy czalnego 1ub profesora wizytui4cego Rektor moZe zatrudni6
osobg niespelniai4c4 wymagaf
usi. 2 lub ust. 7, jezeli osoba fa
_okreflonych odpowiednio
uzyskala stopnieri naukowy doktora w Rzeczypospolitej polskiej rub ,u gruii"4 i pne"
najmniej pig6 1at kierowala samodzielnie zespolami badawczymi w rnninn p*rt*i" lo
or{,
posiada znacz4ce osi4gnigcia naukowe, przy czym procedurg uiQtq
w uri. q- o stosuje s]9
odpowiednio.
9. Na stanov/isku adiunkta moze byi zatrudniona osoba, kt6ra posiada co najmniej stopi{ri
naukowy doktora.
10. Na stanowisku asystenta moZe byi zatrudniona osoba, kt6ra posiada
co najmniej tyrfi
zawodowy magisfta lub b4ul
11. Na stanowisku starszego wykladowcy moLe by6 za,n',driona osotra posiadai4ca
co najmniJj
t1.tul zawodowy magistra i co najmniej 3 letnie doSwiadczenie zawodiwe. '
12. Na stanowisku wykladowcy mo2e by6 zatrudniona osoba posiadai4ca
co najmniej tltril
zawodowy magistra i co najmniej roczne doSwiadczenie
t
13. Na stanowisku lektora lub instruktora mo2e by6 zatrudniona osoba posiadai4ca
co naimnidi
tytul zawodowy magisha lub tytul
2.
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zawodowe.
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ss6
udokumentowan e np . poprzez ptzekazanie odpowiednich zaswiadczen,

umow4, powolaniem

lub

swiadectwem zgodnie

z

O spelnieniu wymog6w decyduje Rektor.

kopii akt6w miaaowarlia.
zasadami okesioninni przez seriat.

ss7
Rektor nawi4zuj4c stosunek pracy bierze pod uwagg w szczeg6lnodci:
1) potrzeby i moZliwoSci Uczelni,

2) kryteria naukowe, mer).toryczne, znajomodi
3)
4)

j.

obcych,
z poprzedniego miejsca pracy, oceng student6w itp.,
kyteria korzySci d1a Uczelni,
przepis art. 118 ust. 7. ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym.

Stosunek pracy naucryciela akademickiego

ss8

1.

Nawi4zanie stosunku prucy

z navczycielem akademickim

o prac?.

nastqpuje na podstawie um

2.

Podigcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademicki
o kt6rym mowa w ust. 1, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej u wigcej
jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
zjednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy 1ub umowv
prawnei, w szczeg6lnosci o charakterze konturencyjnyn, bez uzyskania wczesniejszej
Rektora, stanowi podstawq rczwi1zania stosunku pracy w lJc:zelni za
je2e1i ta stanowi podstawowe miejsce pracy nauczyciela akademickiego.
3. Rozwi4zanie lub wygaSnigcie umowy o praca z nauczycielem akademickim
na zasadach okredlonych w kodeksie pracy,
tym, Ze rozwi4zanie stosunku
za wypowiedzeniem nastgpuje z kofcem semestru.
4. okes zatrudnienia na stanowisku asystenta, osoby nieposiadai4cej stopnia nauko
doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta, osoby nie posiadaj4cej
naukowego doktora habilitowanego reguluje umowa o pracQ zawaulca z iczelni4, przy
nie mo2e on przekroczyd 8lat z zastzezeniem wyi4tk6w przew).dzianych w ustawie z
27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie .vrihszym (Dz. IJ. D2.1J.2005 nr 164, poz.l3
o6in. zm\
5. Okes o kt6rym mowa w ust. 4, mo2e by6 decyzj4 Rektora, podjEt4 za zgodp
skr6cony, zawteszony lub wydlu2ony, jednak2e nie powyZej ustawowej granity
zatrudnienia. uzyskanie negatywnej oceny rozprawy habilitacyjrLej przez adiunkta lub
dostatecznych postgp6w rokuj4cych zakonczenie rozprary habilitacyjnej oraz
negatywnej oceny rozprawy doktorskiej przez asystenta lub brak dostatecznych
rokuj 4cych zakohczenie rczprary doktorskiej mo2e r6wnie2 skutkowa6
dopuszczalnego okresu zatrudnienia i nie zawarciem kolejnej umowy o pracA.

z

Czas pracy i urlopy nauczyciela akademickiego

sse
1.

Czas pracy na:uczyciela akademickiego jest okedlony zakresem jego
dydaktycznych, naukowych i organizacyj nych.
Roczny wymiar zajg6 dydaktycznych nauczyciela akademickiego,wynosi:
a) od 120 do 360 godzin dydaktycznych - dla pracprrynik6w naukowo-dydaktycznych,

b) od 240 do 540 godzin dydaktycznych - d1a pracownik6w dydaktycznych,
c) od 300 do 540 godzin dydaktycznych - dla pracownik6w dydaktyczn

zatrudnionych na stanowiskach iektor6w i instruktor6w lub r6wnorzgdnych.
Nauczycielowi akademickiemu przysluguj e prawo do utlopu wylpoczynkowego w
36 dni roboczych w ciqgu roku.
4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy, w peln
wymiarze czasv pracy, pod warunkiem przepracowania co naj.mniej 5 iat w Uczelni,
prawo, po Ao?enitt pisemnego wniosku, uzyskad zgodg Relktora na platny urlop
poratowania zdrowia, je2eli jego stan zdrowia wymaga powshzlftnania sig od pracy w
plzeprowadzenia zleconego leczenia' Wymiar tego urlopu nie mo2e
jednorazowo szedciu miesigcy , al4cznie, w okesie calego zatrudlnienia w Uczelni, nie
przekroczy1 dw6ch lat.
5. Nauczyciel akademicki, d1a kt6rego Uczelnia jest podstawowgn miejscem pracy, m
uzyskad urlop bezplatny dla cel6w naukowych.
6. Nauczyciel akademicki, dla kt6rego Uczelnia jest podstawowym miejscem
przygotowuj4cy rozprawg doktorsk4 mo2e otrzymad platny urlop naukowy w
niepr zel's aczaj 4cym trzech miesi gcy.
7. Urlopy dla cel6w naukowych mog4 byi udzielane przez Rektora za zgod1 Rady Ucze
na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego.
8. Warunkiem ubiegania sig o urlop dla ce16w naukowych jest:
1) zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy w Uczelni jako w podstawowym
wacy,
2) przedstawienieuzasadnionego wniosku,
3) uzyskanie pozytywLej opinii odpowiedniego dziekana,
4) uzyskanie po4.tywnej opinii Senatu,
5) przedtoZenie uch\'/aly rady wydzialu o wszczgciu ptzewodu doktorskiego i
opinii promotora lub udokumentowanie zaawansowania pracy habilitacyjnej.
9. Nauczyciel akademicki, kt6remu udzielono platnego urlopu naukowego ma
odpracowai d*ukrotny okres udzielonego urlopu, jeSli tak wynika z potrzeb Uczelni.
10. Rektor, za zgodq Rady Uczelni, z uwagi na waZny interes Uczle:ni moZe obni2y6, o
w ust. 2, roczny wymiar zaj96 dla nauczycieli akademickich.

3.

Pracownicy niebgd4cy naucrycielami akademickimi
$60

1.

2.

Pracownikami Uczelni nie bgd4cymi nauczycielami akademickimi s4:
pracorvnicy administracyj ni.
2) pracownicy biblioteczni nie wymienieni w g 53 pkt 4,
3) pozostali pracownicy.

l)

Pracownicy niebgd4cy nauczycielami akademickimi zatrudn.iani sa na
oke$lonych w Regulaminie Organizacyjnym.
Zasady rrynagr adztnia

$61

Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich

i

pracownik6w Uczelni nie

nauczycielami akademickimi ustala Rada Uczelni w Regulaminie Wynagradzania.

Odpowiednie stosowanie Kodeksu pracy

s62
L W sprawach nieuregulowariych w niniejszl.rn statucie dotycz4cych stosunk6w pri
nauczycieli akademickich stosuje sig odpowiednio przepisy art. l. l g l5g ustawy z dnia
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie WLszym (Dz.U. 2005 nr 164, poz.l365 z p66n. zrn.),
pozostalym zakresie stosuje sig przepisy ustawy z dnia 26 czerwca- 1974 r. Kodeks pia
(Dz. U . z 1998 r. Nr 21, po z. 94, z p6Lniejszymi zmiammi).
W sprawach dotycz4cych stosunk6w pracy pracownik6w nie bgd4cych nauczyci
akademickimi stosuje sig przepisy ustawy z dnia 26 czetw\:a 1974 r. Kodeks
(Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz.94, z p6iniej szymi zmianami).
ROZDZIAN.S

OKRESOWE OCENY NAUCZYCIELI AKADIIMICKICH
Rodzaje ocen

s63

1.

2.
3.

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj4:
1) bie2qcej ocenie wynikaj4cej z systemu zapewnienia jakoSci ksztalcenia,
2) okresowej ocenie, kt6r4 dokonuje sig co dwa lata oraz dodatkowo w innym
na wniosek wlaSciwego dziekana.
BieZqca ocena nauczyciela akademickiego jest dokonywana na zasadach w
okeSlony w systemie zapewnienia jakoSci ksztalcenia w Uczelni.
okresowa ocena nauczyciela akademickiego jest dokonywana sitosownie do zakresu j
obowi4zk6w dyd akty czny ch, naukowych i or ganizacy jny ch.

i

Kryteria oceny
$64

1.

2.
3.

4'

Podstawg oceny nauczyciela akademickiego stanowi dorobek naukowy, majqcy
dla Uczelni lub ztui4zuty bezpoSrednio z pr. Lc4 w Uczelni, w tym osiqgnigcia
i dydaktyczne. Zakres oceny obejmuje w szczeg6lno5ci:
1) dorobek naukowy,
2) ksztalcenie i wychowywanie student6w,
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
4) udzial w pracach organizacyjnych Uczelni.
Szczeg6towe kryteria oceny w zaklesie, o kt6ry,rn mowa w pkt. 1, okrejli odrgbny do
w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich.
W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora
lub nadzwyczajnego albo maj4cego stopiei doktora habilitowanego, brane s4 te2 pod
efekty ksztalcenia mlodej kadry naukowej.
Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresio wyperniania przez t
obowiqzk6w dydaktycznych uwzglgdnia sig oceng przedstawion4 przez student6w
samorz4d studencki, je2eli ocena taka zostala sformulowana.

Komisja Oceny Naucrycieli
1.

$6s
Oceng nauczyciela akademickiego ptzeprowadza Komisja Oceny
,,

Akademickich, zwana dalej,,Komisj4 powolywana przez Rektora.
2. Staly sklad Komisji liczy pigciu czlonk6w.
3. Przewodnicz4cym Komisji jest nauczyciel akademicki posiadai4.y
stopief naukowy
habilitowanego 1ub t1.tul naukowy profesora.
4. Kadencja Komisji trwa 3 lata i rozpoczyna sig r paldziemika roku powolania.

Tryb przeprowadzania oceny
s66

1.

Nauczyciel akademicki nie bierze udzialu w dokonywaniu jego ooeny.
2' w celu wyjasnienia w4tpliwodci Komisja moz e przeprowadii| ro,r,,'o*9 z oceniaaym.
3. Oceng przedstawia sig na piSmie ocenianemu. ^
4. Nauczycielowi akademickiemu przysluguje prawo wniesienia odwolania do
w terminie czternastu dni od dnia_ zapoznania sig z ocenq. Retritor moze
oceng
przez Komisj g uttzymat, wmocy albo j4 uchylii i dokona6 nowej
oceny.
5. Od decyzji Reltora nie sluZy odwolanie. W przypadku, gdy oce.na dotyczy osoby
funkcjg Rektora, odwolanie wnosi sie do Senatu.
6. Jezeli ocena nauczyciela akademickiego jest negatywna, ponown4 oceng przeprowadza
po uplywie jednego roku.
7. Oryginalne dokumenty zawierajqce okresowe oceny z uzasadnieniem podlegaj4
do akt osobowych nauczyciela akademickiego.
8. Wl,niki okresowych ocen stanowiq w szczeg6lnoSci podstawg do podejmowania
dotycz1cych stosunku pracy nauczyciela akademicki ego,
szczeg6lnodci w
wysokoSci wynagrodzenia, awans6w i wyr6hnieh,kontynuacji stosuntu-pracy.

-
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ROZDZIAL9
ODPOWIEDZIALNOSC DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI AKADEMICKI
$67

1. Nauczyciele akademiccy podlegai4 odpowiedzialnodci dysr;yplinamej

na
okre3lonych w ustawie.
Uczelniana komisja dysclplinama, kt6ra orzeka w I instancji liczy:
trzech czlonk6w, gdy rzeczntk dysclplinamy wni6sl o zastosowanie kary
nagany, nagany z pozbawieniem prawa pelnienia funkcji kierrowniczych w
Uczelni
okres do 5 lat, przy czym dwaj z tych czLotlk6w stanowi4 nauczyciele akademiccy,
trzecim czlonkiem jest przedstawiciel student6w, kt6rym moke by6
Samorz4du Studenckiego,
pigciu
b'
czlonk6w, gdy rzecznik dyscyplinamy wni6sl o zastor;owanie karv pozbawi
prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na state lub
na
okreSlony, przy
trzej tych czlonk6w stanowia nauczvciele
a cz$lartym
pi4tym cztronkiem s4 przedstawiciele stude't6w, kt6rvmi moze
przewodniczqcy i zastgpca przewo dnicz4cego Samorz4du Studenckiego.
3. Przewodnicz4cym skladu orzekai4cego powinien byi nauczyciel
ekaderiicki zatrudniony
stanowisku nie ni2szw ni2 obwiniony.

i

czw

z

4.
5.
6.

7.

B.

9.

czlon6w komisji dyscyplinamej bgd4cych nauczycielami akarJemickimi wybiera
spo3r6d nauczycieli akademickich posiadaj4cych co najmniej stopieri naukowy
i zatrudnionych w Uczelni j ako w podstawowym miej scu pracy.
Czlonk6w komisji dyscyplinamej bgd4cych studentami wybieraj4 studenci
okre$lonym w regulaminie samorz4du studenckiego.
Kadencja komisji dyscyplinamej i rzecznika dyscl.plinamego trwa. 4\ata.
Rzecznika dyscyplinarnego powoluje Rektor sposr6d nauczycieli
posiadaj4cych co najmniej stopieri naukowy doktora i zahudnionych w Uczelni
w podstawowym miejscu pracy.
Rektor moZe odwola6 czlonka komisji dyscyplinamej i Rzecznika Dyscyplinamego
uplyt'vem kadencji, jeZeli nie wykonuje lub nienaleZycie wykonuje on swe obowi4zki.
W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w II instancji orzeka
dyscyplinama do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Git6wnej Nauki i Szl

j

Wy2szego.

ROZDZ.IAN,TO

STUDIA I STUDENCI
Warunki przyjgcia na studia
1,

3.
4.

$68
Do studiowania w Uczelni na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych
magisterskich mo2e by1 dopuszczona wyl4cznie osoba posiadajrpa dwiadectwo do
lub r6wnorzgdne i spelniaj4ca warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnig.
Do studiowania w Uczelni na studiach drugiego stopnia moZe byi dopuszczona v
osoba posiadaj4ca ftul magistra, licencjata, in2yniera lub r6wnorzgdny i spelniaj4ca
rekrutacji ustalone przez Uczelnig.
Senat Uczelni uchwala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studi6w na
kierunkach.
Uchwalg Senatu, o kt6rej mowa w ust. 3, podaje sig do publicznej wiadomodci nie
niz do dnia 31 maja roku poprzedzaj4cego rok akademicki, kt6rego uchwala
i przesyla ministrowi wlaSciwemu do spraw szkolnictwa wy2szego.

Tryb przyjgcia na studia
$6e

1.

Wstgp na studia jest wolny, a nauka w Uczelni jest odplatna. Decyzje w sprawi e przyjgcia
studia podejmuje dziekan.
Od decyzji dztekana slu2y odwolanie do Rektora, w terminie czternastu dni od
dorgczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
3. Wl,riki postgpowania rekutacyjnego sq jawne.
A
Kardydat zakwalifikowany na studia, zawiera z Uczelni4 pisemn4 umowQ o
nauki, kt6ra okredla warunti odplatnodci za studia.
5. Spelnienie warunku, o kt6rym mowa w ust. 4, stanowi podstawg do zlo?enia
Slubowania i immatrykulacji, tj. przyj gcia w poczet spolecznoSci alkademickiei.
Rota Slubowania brzmi:

Swiadomy
2e bgdg

praw

i

obowiqzkdw Obyuatela Rzeczpospolitej polskiej itubujg

zdobTwat wytrwale wiedzg

i

umiejgtnoici, przygototuujqc sig do pracy dla

31

Ojczyzny, rozwijat wlasnq osobowoit w duchu ogdlnoludzkich wartoici

darzyt szacunkiem pracownik6w Uczelni i przestrzegat zasad wsp1liycia

dbat

o

godnoit studenta

i

dobre imig G1rnoilqskiej Wy2szej Szkoly

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
6.

Osoba przyjgta na studia nabl.rva prawa studenta z chwil4 rozpocz:gcia semestru.

Zasady i tryb przyjmowania na studia w Uczelni os6b nie bgd4oych obywatelami po
okreSlaj4 odrgbne przepisy.
8. Uczelnia przy jmuj4c na studia cudzoziemc6w, orgadzuje dla l.ych os6b
polskiego.

1.

Regulamin studi6w

s70

I.

OrganizacjE i tok studi6w oraz zwi1zane z nim prawa

2.

Regulamin studi6w uchwala sig co najmniej na

3.

akademickieeo.
Regulamin studi6w wchodzi

i obowi4zki studenta okresla

studi6w.

4.

pigi

miesig c:y przed pocz4tkiem

w 2ycie z pocz1tkiem roku akademickiego, po uzgodni
zuczelnianym organem uchwalodawczym Samorz4du Studenckiego,

w regulaminie Samorz4du Studenckiego.
Je2eli w ciqgu trzech miesigcy od uchwalenia regulaminu studi6'w Senat i uczelniany o
uchwalodawczy Samorz4du Studenckiego nie dojd4 do porozumienia w sprawie jego
regulamin studi6w wchodzi
Zycte na mocy ponownej uchwaly Senatu,
wigkszo3ci4 co najmniej 2/3 gtros6w jego statutowego skladL.

w

Wyklady i inne zajgcia dydaktyczne
$71

i.

3.

4.

ZajEcia dydaktyczne w Uczelni s4 zamknigte, z zaslrze2eniem wyj4tk6w przewidzianych
ustawie z 29 Iipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie WAszyl"n (Dz.lJ. 2005 nr '164, poz.l36
p62n. zm.).
Senat mo2e podj46 uchwalg o otwarciu danego wykladu lub dostgpu do danych zaj
dydaktycznych dla os6b nie bgd4cych studentami Uczelni.
Zajgcia dydaktyczne w Uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiejgtnodci, a takZe
dyplomowe mog4 by6 prowadzone w jgzyku obcym, w zakresie i na warunkach okeslo
w regulaminie studi6w. W jgzyku obcl.rn mog4 byd r6wnieZ prowadzone
wiedzy lub umiejgtnoSci w trakcie przyjgi na studia otM przygotorywane prace dyp
Zajgcia dydaktyczne na studiach mog4 byd prowadzone takhe z Wkorzystaniem m
i technik ksztalcenia na odleslo56.

Prawa i obowi4zki studenta

972
1.

2.

Student jest zobowi4zany postgpowad zgodnie z tredci4 Slubowania i regulaminem studi6w.
W szczeg6lnoSci student jest zobowi4zany do:

1) uczestniczenia w zajgciach dydaktycznych i organizacyjnych tlczelni,

2)

skladaniaegzamin6w,

JZ

3.

3) odbywania praktyk,
4) spelniania innych wymog6w przewidzianych w planie studi6vy,
5) przestrzegania przepis6w obowi4zuj4cych w Uczelni.
Student moZe ubiegai sig o pomoc materialn4 na waruntach okreslonych w ustawie z
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie .vqlzszym (Dz.U. 2005 nr 164, po2.1365 z p62n.
orM
obowi4zuj4cym
Uczelni regulaminie ustalania wysokosci,
i wyplacania dwiadczeii pomocy materialnej dla student6w.

w

w

SkreSlenie z listy student6w

$73

1.

Student zostaje skre3lony z listy student6w na podstawie decyzjt dziekana w przypadku:
7) rezygnacji ze studi6w,
2) nie zloLenia w terminie pracy dyplomowej 1ub egzaminu dyplomowego,
3) ukarania kar4 dyscyplinam4 wydalenia z Uczelni.
2. Dziekan moZe skreSlid studenta z listy student6w w przypadku:
1) stwierdzenia braku postgp6w w nauce,
2) nie uzyskani a zaiiczenia semeshu lub roku w okreSlonl,rn temrinie,
3) nie wniesienta opLat zwiapanych z odb)ryraniem studi6w.
3.

Od decyzji, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, sluZy odwolarie do lRektora, w terminie
od dnia otrzymani a decyzji . Decyzj a Rektora j est ostateczna.

ROZDZIAN,II
ODPOWIEDZIALNOSC DYSCYPLINARNA S]]UDENTOW
Podstawy odpowiedzialnoSci dyscyplinarnej

$74

1.

2.

Za postgpowanie uchybiaj4ce godnoSci studenta oraz naruszenie przepis6w obowi4zuj4cylh
w Uczelni, student ponosi odpowiedzialno!;C przed Komisj4 Dysoyplinam4 lub przed S4d+m
KoleZeriskim Samorz4du Studenckiego.
Za ten sam czyn student nie mo2e by6 ukarany j ednocz ei,nie pr:z,ez Komisjg Dysc
otaz przez S4d KoleZeriski Samorz4du Studenckiego.

Kary dyscyplinarne

$7s
Karami dysclplinamymi orzekanymi przez komisje dyscyplinaname s4:
1) upomnienie,

2) nagana,
3) nagana z ostrzeZeniem,
4) zawieszenie w okredlonych
5)

prawach studenta na okes jednego roku,

wvdalenie zUczelni.
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Organy orzekaj4ce w sprawach dyscyplinarnych
Komisje dyscyplinarne

$76
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

W sprawach dyscyplinarnych student6w ouekaj4 Komisja Dysclrplinama oraz
Komisja Dyscyplinama.
Kornisje Dyscypliname s4 niezawisle w zakresie orzekania.
w sklad kuzdej z komisji wchodzi pi96 os6b, w tym trzech nauczycieli akademickich
dw6ch student6w.
!zl9nk6w Komisji Dyscyplinamych powoluje odwoluje Rektor spodr6d
akademickich oraz spo3r6d student6w wskazanych przez uczelniany orgin ucl
Samorz4du Studenckiego.
Kadencj a komisji trwa rok.
Komisje Dyscypliname wybieraj4 ze swych sklad6w nauczyciela
przewodniczqcego danej komisj i.
Rektor moze odwola6 cztronka Komisji Dyscyplinamej lub Rzeczrrika Dyscyplinarnego
uplywem kadencji, jezeli nie wykonuje lub nienaleZycie wykonujer on swe obowiqzki.

i

S4d Koleierlski Samorz4du Studenckiego

Organizacjg

i

szczeg6lowy

tryb

$77
postEpowaria przed Sqdem Kole2eriskim

Studenckiego okeSla regulamin Samorz4du Studenckiego Uczelni.

Rzecznik dyscyplinarny

l
2.

$78
Rektor powoluje spodr6d nauczycieli akademickich, na okres 4 let
Dyscyplinamego do spraw student6w, pelni4cego funkcjg ostr<ar2yciela przed Ko

Dyscyplinam4 i zwiqzanego poleceniami Rektora.
w sprawach dyscyplinamych student6w Rzecznik Dyscyplinamy moize zlo|y| Rektoro
wniosek o wymierzenie kary upomnieni a lttb o przekazanie sprawy do S4du Kolezefskie
Samorz4du Studenckiego.

Tryb odwolawcry
s7e

l.

Od orzeczenia S4du Kole2eriskiego Samorz4du Studenckiego obwinionemu pr:
odwolanie do S4du KoleZefskiego Samorz4du Studenckiego dmgiej instancji, w
cztemastu dni od dnia dorgczenia studentowi orzeczenia.
Od orzeczenia Komisji Dyscyplinamej przysluguje odwolanie do Odwolawczej K
Dyscyplinamej w ci4gu czternastu dni od dnia dorgczenia orzeczenia studentowi.
3. Od ostateczneg
orzeczenia Odwolawczej Komisj Dyscyplinarnej przysluguj e
do s4du administracyj nego.

o

i

.)+

ROZDZIAI,12
SAMORZAD STUDENCKT
s80
I. studenci studi6w pierwszego

i

drugiego stopnia oraz jednolit"ych studi6w magisterskich
tworz4 Samorz4d studencki, kt6rego organy s4 wyl4cznym reprozentantem og6lu student$w
Uczelni.
samorz4d Studencki dziala na podstawie ustawy i regulaminu ucihwalonego przez uczelniqny
organ uchwalodawczy Samorz4du Studenckiego.
3. Regulamin Samorz4du Studenckiego wchodzi w iycie po stwierdzeniu przez senat jego
zgodno5ci z ustaw4 i statutem Uczelni.
4. Rektor uchyla uchwalg organu samorz4du Studenckiego niezgodn4 z przepisami praya,
statutem Uczelni, regulaminem studi6w, regulaminem Samorz4du Studenckiego.

ROZDZIAL13
ZGROMADZENIA W LOKALU UCZELNI
s81

1.

3.
4.

5.
6.
7.

Pracownicy Uczelni i studenci mai4 prawo do organizowani a zgromadzei w lokalu u
wyl4cznie za zgod4 Rektora.
O zamiuze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiaj4 na piSmie
co najmniej 24 godziny przed rozpoczEciem zgromadzenia.
Rektor mo2e delegowa6 na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
Zgromadzena na terenie Uczelni odbywaj4 sig zgodnie z ustar/r'Q i regulaminem
z zachowaniem nastgpuj 4cych zasad:
7) w zgromadzeniu nie mog4 uczestniczyi osoby posiadaj4ce przy sobie brori,
wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty,
2) zgromadzenie powinno miei przewodniczqcego, kt6ry kieruje jego przebiegiem,
3) organizatorzy odp ovnadaj4 za zgodny z przepisami prawa przr:bieg zgromadzenia,
4) z chwilq rozwiqzania lub zamknigcia zgromadzenia jego uczestnicy s4 zobowie
do niezwlocznego opuszczenia miejsca, w kt6rym siE ono odbywalo i terenu Uczelni.
Rektor 1ub jego przedstawiciel po uprzedzeniu organizator6w, rozwi4zuje
jeZeli przebiega ono z naruszeniem prawa lub statutu.
Orgonrzatony zgromadzeria ponoszQ przed Rektorem odpowiedzialno 66 za jego
i s4 zobowi4zani do naprawienia wszelkich szk6d wyrz4dzonych dzialaniem
Organizatorzy zobowi4zani s4 uporz4dkowai miejsce zgromadzenia i pozostawii je w
nie nara?aj4c5,rn Uczelni na dodatkowe koszty zwiqzane z pracami porz4dkowymi.

ROZDZIAL14
LIKWIDACJA UCZELNI
Podstawy Iikwidacji

$82
1

.

Zalozycrel moZe zlikwidowai Uczelnig w przypadku:
1) braku Srodk6w finarsowych umo2liwiaj4cych kontynuowanie dzialalnoSci,
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2) braku kandydat6w na studia lub student6w,
3) tmalej, trwaj 4cej dfuZej ni| semesff, niemo2no jci spelnienia warunk6w

2.

na zadnym z prowadzonych kierunk6w studi6w,
4) utraty plynnoSci finansowej.
Minister wlaSciwy do spraw szkolnictwa .vqvlszego stawia U czelnig
w przypadkach okreSlonych w ustawie.

Spos6b przeprowadzenia

w

stat

lihvidacji

$83
1.

Likwidacja Uczelni polega na zadysponowaniu skladnikami materialnymi i niematerialn
jej maj4tku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w szczeg6lnodci
i student6w Uczelni.
Maj4tek Uczelni pozostaly po zaspokojeniu roszczeri wierzycieli Likwidator

3.

Likwidacjg Uczelni prowadzi sig pod jej dotychczasow4 nazwE poszerzon4
,,w likwidacii".
Na wydawanych w czasie likwidacji dyplomach oraz swiadectwach nazwg lJcze

do dyspozycji ZaloZy ciela.

4.

pozostawia sig bez zmiany, o kt6rej mowa w ust.3.

5' Dzief poprzedzai4cy dzieri otwarcia

likwidacji jest ostatnim dniem prowadzenia

Uczelnig rekrutacji i przyjgi na studia.
W przypadku likwidacji Uczelni, ZaloLyciel zapewnia studentom mozliwoSi
nauki w innych uczelniach.
7. Koszty likwidacji pokrywane s4 z maj4tku Uczelni.

6.
8.

Z

dniem zakoftczenia likwidacji lJczelnia zostaje wykreSlona
niepublicznych i zwi4zk6w tczelni niepublicznych.

z

rejestru

Ucze

Likwidator
$84

1.

Likwidacjg Uczelni przeprowadza Likwidator. Likwidator jest powoiywany i
pnez Zalo2y ciela.
2. Likwidator prowadzi likwidacjg dbaj4c o maj 4tek likwidowanej Uczelni i zab ezpieczaj 4c
przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Podjgcie przez Likwidatora
rozponqdzaj4cej lub zobowi4zuj4cej, ktorej warto!6 przeloacza 100 000 zl, (
tysigcy zlotych) wymaga uprzedniel zgody Zato|yciela.
3. Likwidator w szczes6lnoSci:
r) zawiadamia wladze uczelni, pracownik6w Uczeini, student6rv, ministra wlasciwego
spraw szkolnictwa WZszego o wszczgciu likwidacji,
2) dokonuje czynnodci niezbgdnych do przeprowadzenia likwidzLcji, podaj4c do publi
wiadomoSci informacj g o wszczgciu postgpowania likwidacyjnego,
3) przedklada Zalo?ycielow| w okesach miesigcznych, sz:czeg6towe
z podjgtych czymodci likwidacyjnych z uwzglgdnieniem skutk6w finansowych
czyrno{:ci oruz informacje o aktualnym stanie finans6w Uczelni,
4) zawiadamla nienvtrocznie po zakofczeniu likwidacji Uczdni minish.a
do spraw szkolnictwa wyZszego o zakoiczeniu likwidacji.
4. Do obowi4zk6w likwidatora nale?y w szczeg6lnolci:
1) spon4dzante spisu inwentarza i bilansu na dzieri otw. arcia likwidacji,
2l sporzqdzana planu finansowego likwidacji Uczelni,
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3) powiadomienie wlaSciwych

organ6w o likwidacji Uczelni.

ROZDZIAT,LS
PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE
$8s
W przypadku likwidacji ZatoZyciela, finkcig ZaloLyciela przejmuje, sp6lka prawa handlo
utworzona przez wszystkich wsp6lnik6w sp6lki ,,ECONOMICUS,, Uslugowo Produkcyjna Sp6lka z o.o. w Katowicach lub ich nastgpc6w prawnych istniej4cych w da
otwarcia likwidacji, z zastrzeheniem, 2e udziaLy w tej nowo utwor:ronej sp6lce zostan4 obj
przez Iych wsp6lnik6w 1ub ich nastgpc6w prawnych w proporcj ach istniej
4cych w
,,ECONOMICUS" Uslugowo - Handlowo - Produkcyjna Sp6lka z o.o. w Katowicach w
dacie.

$86

W sprawach nieuregulowanych w statucie maj4 zastosowanie przepisy ustavy.
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie i nieuregulowanych ustaw4, decyzje
Rada Uczelni.
1.

1. Osoba pelni4ca w dacie wejScia

s87
Zycie niniejszego

w

Statutu funkcjg
tj. jednoosobowego organu Uczelni, a tak2e firnkcje prorektora, pelni t9 funkcjg po wej
w zycie tego Statutu.
2. Osoba pelni4ca w dacie wejdcia w Zycie niniejszego Statutu tunkcj 9 p.o.
tj. jednoosobowego organu Uczeln| przestaje pelnid t9 tunkcj9 po wejSciu w Zycie
Statutu.
3. Jednoosobowe kolegialne organy kadencyjne Uczelni pelnitl swoj 4 funkcjg do
kadencji, na kt6r4 zostaly wybrane. Osoby pelni4ce fukcje prodziekan6w i pelnomo
dziekan6w ds. kierunku pelni4 te funtcjg po wej Sciu w Zycie tego Statutu.
4. Pozostale ciala kolegialne,
szczeg6lnodci uczelniana komisja dyscyplinarna
nauczycieli akademickich, komisje dyscypliname orzekai4ce w sprawach student6w
odpowiedni rzecznicy dyscyplinami pelni4 swoje funkcje do kof,oa kadencii, na kt6re
wyoranl.
5. Przedstawiciele student6w wchodz4cych w sklad Senatu peln.i4 sw6j mandat do
uplyr,ru ich kadencji wyboru nowych przedstawicieli student6w zgodnie z
samorz4du studenckiego.
6. Osoba pelni4ca w dacie wej6cia w Zycie niniejszego Staturtu funkcj g na stano
Dyrektora ds. dydaktyki, pelni t9 funkcje po wej$ciu w Zycie tego Statutu.
7. Osoba pelni4ca w dacie wejdcia w Zycie niniejszego Statull funkcjg na stano
Dyrektora ds. osobowych, pelni t9 funkcje po wej Sciu w 2ycie tego Statutu, z
zastlzeheniem, 2e zmianie tlega nazwa tego stanowiska: stanowisko ,,Dyrektor
osobowych" otrzymuje nowe brzmienie,,Dyrektor administracyjrLy,,.
8. Osoba pelni4ca w dacie wej Scia w Zycie niniejszego Statulu funtcj g
kwestora, pelni tg funkcje po wej Sciu w Zycie tego Statutu.

i

w

i

Kolegialne organy kadencyjne Uczelni, pelni4ce swoi4 fi'rkcig w dacie n?rowac
zmian w niniej sz1'm statucie nadanych uchwar4 zarz4d, Eionomicus ,p
01/02/2016 z dniall.02.2016 r., pelni4 swojq funtcjg do korica kadencji.a
" o.
12. Wybory do Rad Wydzial6w, bgd4ce w toku w momencie wprowadzenia
1W
niniejszyrn statucie nadanych uchwal4 zarz4du Economicus srp z o.o. r:t 0l/02/2076 t dnia
71.02.2016 r., przeprowadzone bgd4 wg procedur ustalonych na podstawie ww. zmiaa.
13. wybory uzupelniai4ce do Rad wydzial6w, perni4cych swoi4 funi<cig w dacie
wprowac
zmian w niniej s4'm statucie nadanych uchwal4 Zarz4du Economicus ,p , o. ff
01/0212016 z dnia 71.02.2016 r., przeprowadzone bgd4 z zachowaniem proporcji
tych Rad i pominigciem termin6w ustalonych w statucie w dotychczasowym brzmi,
11.

$88

1.

osoba zatrudniona na stanowisku docenta na czas nieokreslony pozostaje na tym stano
jednak nie d\\:Lzei niz do kofca roku akademickiego, w kt6rym
ukoriczytra 65 rok
natomiast zatrudniona na czas okreslony pozostaje na tym stanowisku do czasu
okresu wskazanego w umowie.
Studenci przyjgci na studia w roku akademickim 2 011/20l2lub wczedniej:
1) studiuj4 wedlug dotychczasowych plan6w studi6w program6w nauczania c
okresu studi6w w nich przewidzianego;
2) wnosz4 oplaty za ksztatrcenie na dotychczasowych zasada.ch do korica okesu
przewidzianego w planie studi6w lub do koiica trwania umowy o dwiadczenie
edukacvinvch.
3. Student przyjgty na studia w roku akademickim 2011/2012 1ub
wczejniei. kt6ry
skredlony
listy student 6w, wznawiaj4c studia studiuje wedlug ,ro*y.h prog
ksztalcenia, o ile planowe zakof,czenie przez niego wznovrionych studi6w
p62niej niZ planowe zakoriczenie studi6w student6w przyjgtych w roku
201112012, studiuj4cych na tym samym kierunku i poziomie ks:ztalcenia.
A
Zamiej scowe odrodki dydakty czne dzialai4ce w dniu wejfcia w zycie statutu fi.rnkcjonuj
1) w przypadku, gdy nie zostala wydana decyzja ministra wlasciwego do upru* srkolrri
WZszego o przedluZeniu dzialalnoSci zamiejscowego odrodka dydaktycznego
zakoficzenia prowadzenia ksztalcenia, nowych nabor6w nie prowadzi sig,
2) w przypadku, gdy zostala wydana decyzja ministra wrasciwego do spraw szkolni
wy2szego o przedluZeniu dzialalnodci zamiejscowego odrodka dy
zakoriczenia okesu wskazanego w decyzji.

i

z

$8e

Traci moc statut Uczelni z dnta 30 marca 2012 r.
2. Niniej szy Statut wchodzi w 2ycie z dniem 02 slycznra 2014 r.
1.

conrosi"$fA
,m. W. KORFA'INTEGO

'

Dodary uchwal4 Zarz4du Economicus sp. z o.o. w 0110212016 z dnia 11.02.2016 r.
r Dodany uchwalE Zarzqdu
Economicus sp. z o.o. m 01/0212016 z dnia I 1.02.2016 r.
" Dodany uchwal4 Zatzqdu Economicus sp. z o.o. nr 01/0212016 z dnia 11.02.2016 r-
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