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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Zasady i podstawy prawne działalności Uniwersytetu 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, zwany dalej „Uniwersytetem” jest akademicką uczelnią pu-

bliczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), zwanej dalej „ustawą”, przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego statutu, 
zwanego dalej „statutem”. 

2. W sprawach nieunormowanych przepisami, o których mowa w ust. 1, Uniwersytet kieruje się tradycją i dobrymi oby-
czajami akademickimi. 

3. Uniwersytet posiada osobowość prawną. 
4. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Siedlce. 
5. Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu jest symbol trzyliterowy „UPH”. 
6. Uniwersytet może posługiwać się nazwą w języku angielskim - „Siedlce University of Natural Sciences and Humani-

ties” lub w skrócie „Siedlce University”. 
7. Uniwersytet może także posługiwać się nazwami w innych językach, określonymi odrębnymi przepisami. 
8. Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie. 

§ 2 
1. Uniwersytet, kierując się dobrem Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, uczestniczy we wszechstronnym rozwoju 

nauki i kultury oraz w kształceniu studentów i doktorantów zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji. 

2. Naczelnymi zasadami prowadzonej przez Uniwersytet działalności naukowej, dydaktycznej i wychowawczej są: 

1) wolność nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej oraz ogłaszanie ich wyników 

2) dążenie do poznawania prawdy;  

3) poszanowanie praw i godności człowieka.  

 
Symbole i hymn Uniwersytetu 

 
§ 3 

1. Symbolami Uniwersytetu są: godło, sztandar, logo i pieczęć. 
2. Wzory symboli określa załącznik nr 1 do statutu. 
3. Symbole Uniwersytetu są znakami prawnie zastrzeżonymi. 
4. Uniwersytet posiada hymn. Tekst i muzykę hymnu określa załącznik nr 2 do statutu. 
5. Zasady używania symboli Uniwersytetu określają odrębne przepisy. 
 

Wspólnota Uniwersytetu 
 

§ 4 
1. Pracownicy Uniwersytetu, doktoranci i studenci stanowią wspólnotę Uniwersytetu. 
2. Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu zobowiązany jest szanować tradycję Uniwersytetu oraz postępować zgod-

nie z dobrymi obyczajami akademickimi. 
3. Członkowi wspólnoty Uniwersytetu przysługuje czynne prawo wyborcze w Uniwersytecie. 

4. Członkowie wspólnoty Uniwersytetu uczestniczą w zarządzaniu Uniwersytetem na zasadach  określonych w ustawie   
i statucie.  

 
Zadania Uniwersytetu 

 
§ 5 

1. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:  

1) prowadzenie kształcenia na studiach; 
2) prowadzenie kształcenia doktorantów; 
3) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia; 
4) prowadzenie działalności naukowej i twórczości artystycznej, świadczenie usług badawczych oraz transfer 

wiedzy i technologii do gospodarki; 
5) kształcenie i promowanie kadr Uniwersytetu; 
6)  stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:  

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 
b) kształceniu, 
c) prowadzeniu działalności naukowej; 

7) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie 
zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 

8)  stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 
9)  upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych; 
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10)  prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.  
 
 
 

 
Uroczystości w Uniwersytecie  

 
§ 6 

1. Każdego roku, w trzecią środę maja, Uniwersytet uroczyście obchodzi swoje święto. Dzień ten jest świętem całej 
wspólnoty Uniwersytetu. 

2. Uniwersytet obchodzi także uroczyście: 
1) inaugurację roku akademickiego; 
2) nadanie tytułu doktora honoris causa; 
3) odnowienie doktoratu;  
4) nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora; 
5) inne uroczystości ustalone przez Senat w drodze uchwały lub Rektora w drodze zarządzenia. 

3. Treść i forma uroczystości, o których mowa w ust 1-2, nawiązują do tradycji akademickich. 

Tytuł honorowy Uniwersytetu 
 

§ 7 
1. Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Uniwersytet jest tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przy-

rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
2. Tytuł doktora honoris causa nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecz-

nego i publicznego lub Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 5. 
3. Tytuł doktora honoris causa nadaje Senat w drodze uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów, po uzyskaniu 

opinii Konwentu ds. tytułu doktora honoris causa. 
4. Wniosek w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przedstawia na posiedzeniu Senatu Rektor.  
5. Tytułu doktora honoris causa nie nadaje się osobie, która w Uniwersytecie uzyskała stopień doktora. Osobę taką Uni-

wersytet może uhonorować odnowieniem doktoratu.  
 

§ 8 
1. Postepowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa wszczyna Rektor na wniosek właściwej Rady Dyscypli-

ny albo z własnej inicjatywy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać informację o kandydacie oraz uzasadnienie. 

Odnowienie doktoratu 
 

§ 9 
1. Osoby, które uzyskały w Uniwersytecie stopień naukowy doktora i zasłużyły się szczególnie dla Uniwersytetu mogą 

być uhonorowane, po upływie czterdziestu lat od uzyskania stopnia doktora, uroczystym odnowieniem doktoratu. 
2. Uroczystość odnowienia doktoratu odbywa się na podstawie uchwały Senatu, podjętej bezwzględną większością gło-

sów. 
3. Z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie odnowienia doktoratu może wystąpić Rada Dyscypliny, prowadząca czyn-

ności w zakresie nadawania stopnia doktora lub Rektor. 
4. Przy odnawianiu doktoratu stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie nadawania tytułu doktora honoris causa. 

 
Tytuł honorowego profesora Uniwersytetu 

§ 10 
1. Profesorowi o uznanym autorytecie, niezatrudnionemu w Uniwersytecie, może być przyznany tytuł honorowego profe-

sora Uniwersytetu. 

2. Tytuł honorowego profesora Uniwersytetu przyznaje Senat na wniosek Rektora.  

3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu określa Senat. 

 
Medal Uniwersytetu 

 
§ 11 

1. Uniwersytet przyznaje „Medal za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni” osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju 
Uniwersytetu. Wzór medalu określa załącznik nr 3 do statutu.  

2. Uchwałę o przyznaniu medalu, o którym mowa w ust. 1, uchwala Senat na wniosek Rektora. 

 
 

ROZDZIAŁ II. ORGANY UNIWERSYTETU ORAZ INNE PODMIOTY W STRUKTURZE UNIWERSYTETU  
 
 

Rodzaje organów 
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§ 12 
1. Organami Uniwersytetu są: 

1) Rektor 
2) Rada Uczelni; 
3) Senat. 
 

Rektor 
  

§ 13 
1. Rektor piastuje najwyższą godność w Uniwersytecie. Rektorowi przysługuje tytuł honorowy Magnificencji. 
2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 

przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu. 
3. Rektor w szczególności:  

1) reprezentuje Uniwersytet;  
2) zarządza Uniwersytetem; 
3) przygotowuje projekt statutu oraz projekt strategii Uniwersytetu;  
4) składa Senatowi sprawozdanie z realizacji strategii Uniwersytetu, po uzyskaniu opinii Rady Uczelni; 
5) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy; 
6) prowadzi politykę kadrową w Uniwersytecie; 

7) tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu; 

8) tworzy szkoły doktorskie; 

9) prowadzi gospodarkę finansową Uniwersytetu; 

10) zapewnia wykonywanie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie; 

11) powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie; 

12) przedstawia Radzie Uczelni plan rzeczowo-finansowy do zaopiniowania oraz sprawozdanie z jego wykonania 

do zatwierdzenia; 

13) powołuje rzeczników dyscyplinarnych; 

14) ustala szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego; 

15) określa kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i pod-

miot dokonujący oceny – po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego 

oraz samorządu doktorantów; 

16) określa zasady dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem; 

17) ustala wysokość pobierania opłat, o których mowa w art. 79 ustawy, oraz warunki i tryb zwalniania z tych 

opłat; 

18) ustala, w porozumieniu z samorządem studenckim, regulamin świadczeń dla studentów; 

19) wprowadza regulamin pracy; 

20) wprowadza regulamin wynagradzania; 

21) nadaje regulamin organizacyjny; 

22) informuje Senat o sposobie podziału środków finansowych na poszczególne jednostki organizacyjne Uniwer-

sytetu; 

23) dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu; 

24) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia, w szczególności przez udostępnienie odpo-

wiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń; 

25) wydaje zarządzenia w celu realizacji przysługujących mu kompetencji; 

26) wykonuje inne czynności przewidziane w ustawie, statucie i innych przepisach prawa. 

4. Na czas swojej nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go wyzna-
czonemu Prorektorowi na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. 

5. Rektor może powoływać pełnomocników i określać zakres ich działania. 
6. Rektor może powoływać stałe lub doraźne komisje rektorskie, określając ich zadania. 
 

§ 14 
Rektorem może być osoba, która jest zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy co najmniej cztery 
lata, spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy, a także posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego. 

 
Kolegium Rektorskie 

 
§ 15 

1.  Kolegium rektorskie jest gremium opiniodawczym i doradczym Rektora, wspierającym Rektora w zarzadzaniu Uniwer-
sytetem. 
2.  W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą: 

1) Rektor jako przewodniczący; 
2) Dziekani Wydziałów, 
3) Prorektorzy; 
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4) Kanclerz; 
5) Kwestor. 

3. W posiedzeniach Kolegium Rektorskiego mogą brać udział także inne osoby zaproszone lub powołane przez Rektora. 
4. Plan posiedzeń i porządek obrad Kolegium Rektorskiego ustala Rektor. 

 
Prorektorzy 

 
§ 16 

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy Prorektorów.  
2. Prorektorów powołuje i odwołuje Rektor. Prorektorzy działają na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora. 
3. Prorektorem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego. Warunkiem 

pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.  
4. Powołanie Prorektora do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, wymaga 

uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez sa-
morząd w  terminie 7 dni uważa się za wyrażenie zgody. 
 

 
Rada Uczelni i jej zadania 

 
§ 17 

1. Do zadań Rady Uczelni należy:  
1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;  
2) opiniowanie projektu statutu Uniwersytetu; 
3) monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu; 
4) monitorowanie zarządzania Uniwersytetem; 
5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; 
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu; 
7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Uniwersytet czynności prawnych, o których mowa w art. 423 ust. 2 

ustawy;  

8) wydawanie zgody na  wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora; 

9) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie ustalenia wysokości wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora; 

10) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu; 
11) opiniowanie innych spraw wniesionych przez Rektora lub Senat Uniwersytetu;  

2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:  
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy; 
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe; 

2. W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uniwersytetu. 
3. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, członkowie Rady Uczelni kierują się 

dobrem Uniwersytetu i działają na jego rzecz. 
4. Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

 
 

Skład Rady Uczelni 
 

§ 18 
 

1. W skład Rady Uczelni wchodzi siedem osób, w tym: 
1) trzy osoby spośród członków wspólnoty Uniwersytetu; 
2) trzy osoby spoza wspólnoty Uniwersytetu; 
3) przewodniczący samorządu studenckiego. 

 
2. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy. 
3. Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uniwersytetu lub innej uczelni, człon-

kostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 

§ 19 
1. Kadencja Rady Uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpo-

częła się kadencja Senatu.  
2. Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Do 

liczby kadencji nie wlicza się okresu, o którym mowa w art. 20 ust. 6 ustawy. 
 

§ 20 
1. Przewodniczącym Rady Uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu. 
2. Rada Uczelni uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania.  
3. Rada Uczelni podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków. 
4. W posiedzeniach Rady Uczelni, na zaproszenie jej przewodniczącego, mogą uczestniczyć osoby niebędące człon-

kami Rady, z głosem doradczym. 
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5. Przewodniczący Rady Uczelni zwołuje niezwłocznie  posiedzenia rady na wniosek Rektora lub Senatu, w celu roz-
patrzenia zgłoszonych przez Rektora lub Senat wniosków.  

6. Przewodniczący Rady Uczelni niezwłocznie przekazuje Rektorowi uchwały Rady. 
 

Senat Uniwersytetu 
 

§ 21 
 

1. Zadania Senatu określa ustawa i statut. 
2. Do zadań Senatu w szczególności należy:  

1) uchwalanie statutu; 
2) uchwalanie regulaminu studiów; 
3) uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji; 
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni; 
5) opiniowanie kandydatów na Rektora; 
6) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu na podstawie rocznych sprawozdań Rektora; 
7) formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań; 
8) nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; 
9) nadawanie tytułu doktora honoris causa; 
10) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia; 
11) ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;  
12) ustalanie programów kształcenia w szkole doktorskiej; 
13) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się; 
14) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki; 
15) wykonywanie zadań związanych z: 

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po 
ukończeniu studiów podyplomowych, 

b)  włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych 
i innych form kształcenia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifika-
cji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650); 

16)  opiniowanie, przygotowanego przez Rektora, projektu kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pra-
cowników i rodzajów stanowisk; 

17) zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów;  
18)  ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni; 
19) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysło-

wej oraz zasad komercjalizacji;  
20) uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu; 
21) opiniowanie przygotowanego przez Rektora projektu kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pra-

cowników i rodzajów stanowisk;  
22) uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej;  
23) wyrażanie opinii w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu; 
24) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora; 
25) opiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego; 
26) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie, statucie lub w innych przepisach prawa; 

3. Ustalenie programu studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego. 
Samorząd studencki wydaje opinię w terminie 14 dni od otrzymania projektu programu studiów. W przypadku bez-
skutecznego upływu terminu określonego w zdaniu poprzednim, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.  

 
§ 22 

1. W skład Senatu wchodzą: 

1) Rektor jako przewodniczący; 

2) 15 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów i profesorów uczelni,  

3) 6 przedstawicieli studentów i doktorantów; 

4) 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 2, zwa-

nych dalej innymi nauczycielami akademickimi; 

5) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Członkiem Senatu może być osoba spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 oraz 30 ust. 2 ustawy 

oraz jest zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a w przypadku pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi zatrudniona w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Tryb powołania do Senatu studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w senacie określa odpo-

wiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów. 

4. Liczby przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty akademickiej wydziałów w Senacie na kolejną kadencję ustala 

Uczelniana Komisja Wyborcza, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby członków tych grup w 

poszczególnych Wydziałach, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok w którym odbywają się wy-

bory.  

5. Kadencja Senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września.  
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6. W przypadku utworzenia w trakcie trwania kadencji Senatu nowego Wydziału, skład Senatu może ulec zwiększeniu o 

przedstawicieli wspólnoty tego wydziału. Decyzje w tej sprawie podejmuje Senat. 

§ 23 
Organizację posiedzeń Senatu, w tym  tryb jego pracy, określa regulamin Senatu, stanowiący załącznik nr 4 do statutu. 

 
Komisje senackie 

 
§ 24 

1. Dla realizacji swoich zadań Senat może tworzyć stałe i doraźne komisje senackie. 
2. Komisje stałe powołuje się na okres kadencji Senatu. 
3. Komisje doraźne powoływane są do rozpatrzenia określonej sprawy i kończą swoją działalność w chwili podjęcia 

przez Senat uchwały stwierdzającej zakończenie pracy komisji. 
4. Uchwała Senatu o utworzeniu komisji określa zakres jej działania. 
5. Członków komisji Senackiej, w tym jej przewodniczącego, wybiera Senat zwykłą większością głosów, spośród kan-

dydatów wskazanych przez Rektora. Przewodniczącym komisji może być wyłącznie członek Senatu.  
6. W posiedzeniu komisji senackiej mogą brać udział z głosem doradczym osoby niebędące członkami komisji zapro-

szone przez przewodniczącego komisji. 
 

Zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni 
 
§ 25 

1. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Rady Uczelni naruszającej przepisy ustawy i statutu lub naruszającej ważny 

interes Uniwersytetu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Rady Uczelni zwołuje posiedzenie Rady Uczelni w terminie 

14 dni od zawieszenia uchwały przez Rektora, w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie, jeżeli po ponownym rozpatrzeniu Rada Uczelni ponownie uchwali uchwałę większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady. 

4. W przypadku uchwalenia przez Radę Uczelni ponownie uchwały naruszającej ustawę, Rektor zawiadamia ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

§ 26 
1. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej przepisy ustawy, statutu lub naruszającej ważny interes 

Uniwersytetu i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia 
uchwały.  

2. Uchwała wchodzi w życie, jeżeli po ponownym rozpatrzeniu uchwały, Senat ponownie uchwali uchwałę większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu. 

3. W przypadku podjęcia przez Senat ponownie uchwały naruszającej przepisy prawa, Rektor zawiadamia ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

§ 27 
Rektor uchyla decyzję wydaną przez inną osobę lub podmiot działający z upoważnienia Rektora sprzeczną z ustawą, 
statutem, uchwałą Senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającą ważny inte-
res Uczelni. 

 
ROZDZIAŁ III.   ZASADY WYBORU, POWOŁYWANIA 

I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UNIWERSYTETU 

 
Zasady i tryb powoływania Rady Uczelni 

 
§ 28 

1. Członków Rady Uczelni powołuje Senat, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przewodniczący samorządu studenckiego staje się członkiem Rady Uczelni z chwilą jego wyboru przez właściwy 

organ samorządu studenckiego.  W przypadku zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samo-

rządu studenckiego przed upływem kadencji Rady Uczelni jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący samo-

rządu studenckiego staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru. 

3. Kandydatów na członków Rady Uczelni zgłasza Senatowi Komitet Nominacyjny. 

4. Członków Komitetu Nominacyjnego, w tym przewodniczącego powołuje Rektor.  

5. Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego zwołuje i prowadzi posiedzenia Komitetu.  

§ 29 
1. Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać Komitetowi Nominacyjnemu: 

1) Rektor; 

2) grupa co najmniej siedmiu członków Senatu, z tym że członek Senatu może być uczestnikiem tylko jednej grupy 

zgłaszającej kandydata.  
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2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Uczelni dokonuje się na piśmie. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnie-

nie. 

3. Do zgłoszenia dołącza się: 

1) oświadczenie kandydata o spełnianiu przez niego wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy; 

2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni; 

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o do-

kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2186, ze zm.). 

7. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2, określa Rektor. 

§ 30 
1. Komitet wybiera spośród kandydatów zgłoszonych na członków Rady Uczelni i zgłasza Senatowi sześciu kandydatów 

na członków Rady – trzech spośród wspólnoty Uniwersytetu i trzech spoza wspólnoty Uniwersytetu. 

2. Decyzję w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Uczelni Komitet podejmuje w głosowaniu tajnym bez-

względną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. 

3. Komitet może przeprowadzać rozmowy z osobami, które zamierza zgłosić Senatowi. 

§ 31 
1. Senat powołuje członków Rady Uczelni w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,  w obecności co 

najmniej połowy statutowego składu Senatu. 

2. Senat głosuje oddzielnie na listę kandydatów pochodzących ze wspólnoty Uniwersytetu i oddzielnie na listę kandyda-

tów spoza wspólnoty Uniwersytetu. Listy kandydatów sporządza się w porządku alfabetycznym. 

3. Każdy z kandydatów ma prawo zaprezentowania swojej osoby i programu działania na posiedzeniu Senatu 

4. W przypadku, gdy kandydat lub kandydaci na członka Rady nie uzyskają wymaganej większości głosów,  Komitet 

zgłasza niezwłocznie Senatowi nowego kandydata lub kandydatów. Senat przeprowadza ponowne głosowanie, z za-

chowaniem zasad, określonych w ust. 1 i 2.                             

§ 32 
W terminie dwóch tygodni od powołania Rada Uczelni wskazuje kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni. Senat 
wybiera przewodniczącego Rady Uczelni zgodnie z zasadami określonymi w § 30 ust. 1. 
 

§ 33 
1. Właściwy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego  zawiadamia Rektora na piśmie o każdorazowym wyborze 

przewodniczącego, w terminie trzech dni roboczych od dnia powołania. 

2. W terminie siedmiu dni po wyborze przewodniczący samorządu studenckiego przekazuje Rektorowi oświadczenie o 

spełnieniu wymogów członkostwa w Radzie Uczelni, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy.   

Wygaśniecie członkostwa w Radzie Uczelni 
 

§ 34 
1. Członkostwo w Radzie Uczelni wygasa w przypadkach określonych w art. 20 ust. 4 ustawy lub zaprzestania speł-

niania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy. 
2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Uczelni stwierdza przewodniczący Senatu. 
3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Uczelni przed upływem kadencji, Komitet Nominacyjny zgłasza w 

jego miejsce nowego kandydata. Nowy członek Rady Uczelni pełni swoją funkcję do czasu zakończenia kadencji, na 
którą został wybrany. 

 
Odwołanie członka Rady Uczelni 

 
§ 35 

1. Członek Rady Uczelni może być odwołany przez Senat Uniwersytetu większością co najmniej 3/4 głosów w obec-
ności co najmniej 2/3 jego statutowego składu. 

2.  Wniosek o odwołanie członka Rady Uczelni może być zgłoszony przez Radę Uczelni albo Senat większością co 
najmniej 1/2 głosów ich statutowego składu. 

Wybór Rektora 
 

§ 36 
1. Rektora Uniwersytetu wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów, spośród kandydatów wskazanych przez Radę 

Uczelni. Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu. 
2. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów. 
3. O wynikach wyborów przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów zawiadamia ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego. 
4. Wybór Rektora powinien być dokonany w ostatnim roku kadencji urzędującego Rektora, nie później niż do końca 

maja tego roku. 
5. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyboru Rektora określa Ordynacja Wyborcza stanowiąca załącznik nr 5 do 

statutu. 
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Kadencja Rektora 

 
§ 37 

1. Kadencja Rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został wybrany. 

2. Ta sama osoba może być Rektorem nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. 

3.  W przypadku niedokonania wyboru Rektora przed dniem, o którym mowa w ust. 1, obowiązki Rektora pełni naj-

starszy członek Senatu posiadający co najmniej stopień doktora 

Podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na Rektora 
 

§ 38 
1. Uczelniane Kolegium Elektorów organizuje i przeprowadza tajne głosowane indykacyjne w celu wyłonienia osób, 

które mogą być wskazane Radzie Uczelni jako kandydaci na Rektora. 
2. Uczelniane Kolegium Elektorów przekazuje Radzie Uczelni wyniki tajnego głosowania indykacyjnego. 
 

§ 39 
1. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzi 160 przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty Uniwersytetu, 

zwanych elektorami, w następujących proporcjach: 
1) profesorowie i profesorowie uczelni w liczbie 88  – co stanowi 55% składu Kolegium; 
2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych, niż określone w pkt 1 w liczbie 32 – co stanowi 20% 

składu Kolegium; 
3) doktoranci i studenci w liczbie 32 – co stanowi 20% składu Kolegium, z tym że liczbę doktorantów i studentów 

ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uniwersytecie; 
4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w liczbie 8 – co stanowi 5% składu Kolegium. 

2. Tryb powołania do Uczelnianego Kolegium Elektorów studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w 
Kolegium Elektorów określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktoran-
tów. 

3. Liczby przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty akademickiej wydziałów w Kolegium Elektorów na kolejną ka-

dencję, ustala Uczelniana Komisja Wyborcza, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby człon-

ków tych grup w poszczególnych wydziałach, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok w którym 

odbywają się wybory. 

§ 40 
1. Członkiem Kolegium Elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie i jest  zatrudniona w 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. 
2. Członkostwa w Uczelnianym Kolegium Elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uniwersytetu lub 

innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 

Wygaśnięcie mandatu członka Uczelnianego Kolegium Elektorów 
§ 41 

1. Mandat członka Uczelnianego kolegium Elektorów wygasa w przypadkach określonych w ustawie. 

2. Wygaśnięcie mandatu członka Uczelnianego Kolegium Elektorów stwierdza przewodniczący Kolegium. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianego Kolegium Elektorów w trakcie kadencji dokonuje się wyboru 

na jego miejsce nowej osoby, na okres do końca kadencji. 

4. Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów trwa 4 lata. 

Pozbawienie mandatu członka Uczelnianego Kolegium Elektorów 
 

§ 42 
1. Pozbawienie mandatu członka Uczelnianego Kolegium Elektorów następuje na zasadach i w trybie przewidzianym dla 

wyboru. 

2. Wniosek w sprawie odwołania członka Uczelnianego Kolegium Elektorów może zgłosić co najmniej 20% ogólnej liczby 

członków wspólnoty Uniwersytetu uprawnionych do dokonania jego wyboru. 

3. Do pozbawienia mandatu przedstawicieli doktorantów i studentów stosuje się odpowiednio regulamin samorządu 

doktorantów i regulamin samorządu studenckiego. 

Wygaśnięcie mandatu Rektora 
 

§ 43 
1. Mandat Rektora wygasa w przypadkach określonych w art. 20 ust. 4 ustawy. 
2. Wygaśnięcie mandatu Rektora stwierdza przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów.  
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, nowego Rektora na okres do końca kadencji wybiera Uczelniane Ko-

legium Elektorów. 
4. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru Rektora, obowiązki Rektora pełni prorektor 

właściwy do spraw rozwoju. 
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Odwołanie Rektora 

 
§ 44 

1. Rektor może być odwołany przez Uczelniane Kolegium Elektorów większością co najmniej 3/4 głosów w obecności 
co najmniej 2/3 jego statutowego składu. 

2. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez Senat większością co najmniej 1/2 głosów statutowego 
składu albo przez Radę Uczelni. 

3. W przypadku odwołania Rektora przepis § 43 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
 

Wybór członków Senatu 
 

§ 45 
1. Osoby należące do grup, o których mowa w § 21 ust. 1 statutu, wybierają członków Senatu ze swojego grona. 

2. Głosowania przeprowadza się na zebrania wyborczych poszczególnych grup. 

3. Kandydata do Senatu może zgłosić każdy członek wspólnoty Uniwersytetu w ramach grupy, której jest członkiem. 

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie do właściwej komisji wyborczej, nie później niż w trakcie zebrania wyborczego. 

4. Wybory przeprowadzają, odpowiednio, Wydziałowe Komisje Wyborcze lub Uczelniana Komisja Wyborcza. Składy 

Wydziałowych Komisji Wyborczych i Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów 

określa Ordynacja wyborcza Uniwersytetu stanowiąca załącznik nr 5 Statutu. 

 
Wygaśnięcie mandatu członka Senatu 

 
§ 46 

5. Mandat członka wygasa Senatu wygasa w przypadkach określonych w art. 20 ust. 4 ustawy. 
6. Mandat członka wygasa także: 

1) w razie ustania zatrudnienia w Uniwersytecie; 
2) ustania przynależności do danej grupy wspólnoty Uniwersytetu z której członek Senatu uzyskał mandat; 
3) ukończenia studiów przez przedstawiciela studentów lub ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej przez 

przedstawiciela doktorantów. 
2. Wygaśnięcie mandatu członka Senatu stwierdza przewodniczący Senatu. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu w trakcie kadencji dokonuje się wyboru na jego miejsce nowej 

osoby na okres do końca kadencji. 

Pozbawienie mandatu członka Senatu 
 

§ 47 
2. Pozbawienie mandatu członka Senatu następuje na zasadach i w trybie przewidzianym dla jego wyboru. 
3. Wniosek w sprawie odwołania członka Senatu może zgłosić co najmniej 20% ogólnej liczby członków wspólnoty 

Uniwersytetu uprawnionych do dokonania jego wyboru. 
4. Do pozbawienia mandatu przedstawicieli doktorantów i studentów stosuje się odpowiednio regulamin samorządu 

doktorantów i regulamin samorządu studenckiego. 
 

Komisje wyborcze 
 

§ 48 
1. Wybory w Uniwersytecie przeprowadzają Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje Wyborcze (zwane 

dalej UKW lub WKW). 

2. Składy UKW i WKW, tryb ich wyboru i pracy określa ordynacja wyborcza. 

Kalendarz wyborczy 
(terminarz czynności wyborczych) 

 
§ 49 

UKW i WKW przeprowadzają wybory zgodnie z kalendarzem wyborczym, ustalonym przez Senat na wniosek UKW. 
 

Ordynacja wyborcza 
 

§ 50 
Szczegółowy tryb dokonywania wyborów, powoływania i odwoływania organów Uniwersytetu określa Ordynacja Wyborcza 
Uniwersytetu stanowiąca załącznik nr 5 do statutu. 
 

 
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA UNIWERSYTETU 

 
Typy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  
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§ 51 

1. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są w szczególności: 
1) wydziały; 
2) instytuty; 
3) szkoły doktorskie; 
4) centra; 
5) ogólnouczelniane jednostki organizacyjne; 

6) międzywydziałowe jednostki organizacyjne; 

7) pozawydziałowe jednostki organizacyjne; 

8) jednostki organizacyjne administracji. 

2. Uniwersytet może tworzyć także: 
1) jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi uczelniami, a także z innymi podmiotami, w szczególno-

ści z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi; 
2) centra naukowe w ramach struktury Uniwersytetu; 
3) centra naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badaw-

czymi; 
4) zamiejscowe jednostki dydaktyczne; 
5) inne zamiejscowe jednostki organizacyjne; 
6) jednostki organizacyjne prowadzące działalność usługową lub gospodarczą. 

3. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transferu wyników prac 
naukowych do gospodarki Uniwersytet może prowadzić: 

1) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości utworzony w formie: 
a) jednostki ogólnouczelnianej, 
b) spółki kapitałowej; 

2) centrum transferu technologii – w celu komercjalizacji bezpośredniej; 
3) jednoosobową spółkę kapitałową – w celu komercjalizacji pośredniej. 

 
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych 

 
§ 52 

1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 51, tworzy, przekształca i likwiduje Rektor. 
2. Rektor może tworzyć także inne jednostki organizacyjne, niezbędne do realizacji zadań Uniwersytetu, nie wymienione w § 

51.  
 

Funkcje kierownicze w Uniwersytecie 
 

§ 53 
 

Funkcje kierownicze w Uniwersytecie pełnią: 
1) Rektor;  

2) Prorektorzy; 

3) Dziekani Wydziałów; 

4) Dyrektorzy Instytutów; 

5) Dyrektorzy Szkół Doktorskich; 

6) Kanclerz; 

7) Kwestor. 

Wydział 
 

§ 54 
Wydział jest jednostką organizacyjną, która prowadzi kształcenie na kierunkach studiów, przypisanych do dyscyplin nau-
kowych, należących do jednej dziedziny nauki oraz badania naukowe w ramach tych dyscyplin. 
 

Dziekan Wydziału 
 

§ 55 
 

1. Wydziałem kieruje Dziekan, którego powołuje i odwołuje Rektor. 

2. Rektor na wniosek Dziekana lub z własnej inicjatywy może powołać Prodziekanów Wydziału, określając zakres ich 

zadań.  

3. Dziekan Wydziału w szczególności: 

1) kieruje działalnością Wydziału i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Uniwersytetu; 
2) jest przełożonym pracowników i studentów Wydziału; 
3) kieruje działalnością dydaktyczną i organizacyjną prowadzoną przez jednostki organizacyjne wydziału; 
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4) koordynuje działania sprzyjające rozwojowi dziedziny nauki w ramach której prowadzone jest kształcenie oraz ba-
dania naukowe na wydziale;  

5) podejmuje decyzje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wydziału; 
6) zapewnia prawidłową organizację toku studiów i procesu kształcenia, w tym wnioskuje o utworzenie kierunku stu-

diów lub specjalności na kierunku studiów; 
7) podejmuje decyzje dotyczące studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia, zgodnie  z postano-

wieniami obowiązujących regulaminów w tym zakresie; 
8) kieruje gospodarką Wydziału, w ramach zasobów i środków przydzielonych Wydziałowi i odpowiada za dyscyplinę 

finansową w tym zakresie; 
9) opracowuje i wdraża strategię rozwoju Wydziału; 
10) dba o przestrzeganie prawa oraz odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na terenie Wydziału; 
11) podejmuje inne czynności przewidziane w statucie i regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu;  
12) wykonuje inne zadania określone przez Rektora. 

4. Od decyzji Dziekana Wydziału służy odwołanie do Rektora. 
5. Dziekan Wydziału składa Rektorowi roczne sprawozdania z działalności Wydziału w zakresie prowadzonego kształce-

nia. 
6. Rektor uchyla decyzję Dziekana Wydziału sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą Senatu, lub innymi przepisami we-

wnętrznymi Uniwersytetu lub naruszającą ważny interes Uniwersytetu. 
 

Instytut 
 

§ 56 
1. Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału. 
2. Instytut tworzy się w celu organizacji oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie co najmniej 

jednej dyscypliny naukowej. 
3. W ramach Instytutu mogą być tworzone zespoły i grupy badawcze. 
4. W Instytucie funkcjonuje Rada Dyscypliny.  

§ 57 
1. Instytutem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Rektor. 
2. Rektor może powołać zastępcę Dyrektora Instytutu. 

3. Dyrektor Instytutu w szczególności: 

1) kieruje działalnością naukową Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów 
Uniwersytetu i Dziekana Wydziału; 

2) kształtuje politykę kadrową Instytutu; 
3) odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność naukową pro-

wadzoną w instytucie; 
4) występuje do Rektora z wnioskami w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami Instytutu 

i osobami, które mają być zatrudnione w Instytucie, po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału; 
5) planuje i organizuje badania naukowe i prace rozwojowych oraz powierza nauczycielom akademickim Instytutu 

zadania w tym zakresie; 
6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem działalności naukowej przez pracowników badawczych i badawczo-

dydaktycznych Instytutu oraz nad upowszechnianiem ich osiągnięć naukowych; 
7) prowadzi działania zmierzające do komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w Instytucie; 

8) nadzoruje realizację spraw z zakresu własności intelektualnej powstałych w wyniku działalności naukowej reali-
zowanej w Instytucie, finansowanej ze środków publicznych; 

9) przygotowuje Instytut do przeprowadzenia ewaluacji jakości badań naukowych prowadzonych w ramach dyscy-
pliny właściwej Instytutowi i odpowiada za wyniki tej ewaluacji; 

10) zarządza infrastrukturą badawczą Instytutu; 
11) powierza nauczycielom akademickim Instytutu obowiązki dydaktyczne; 
12) współpracuje ze szkołami doktorskimi; 
13) powołuje i odwołuje członków Rady Dyscypliny;          
14) odpowiada za przekazywanie danych do systemów informatycznych prowadzonych przez ministra właściwego 

do spraw nauki i szkolnictwa wyższego; 
15) wykonuje inne zadania określone w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu. 

4. Dyrektor Instytutu składa Rektorowi roczne sprawozdania z działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Instytu-

cie. 

Rada Dyscypliny 
§ 58 

 
1. Do zadań Rady Dyscypliny w szczególności należy: 

1) opracowywanie strategii rozwoju dyscypliny; 

2) przeprowadzanie czynności w zakresie nadawania stopni naukowych, określonych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa; 

3) wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, kandydata wskazanego 

przez komisję konkursową; 
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2. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopni naukowych mogą dokonywać komisje powołane przez Radę 

Dyscypliny.  

§ 59 
1. Członkiem Rady Dyscypliny może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora, który w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dzie-

dzinie i dyscyplinie wskazał co najmniej w pięćdziesięciu procentach dyscyplinę objętą zakresem działania tej rady. 

2. Przewodniczącym rady dyscypliny jest Dyrektor Instytutu. 

 

 
Przepisy wspólne dotyczące Wydziału i Instytutu 

 
§ 60 

1. Dziekanów Wydziałów, Prodziekanów, Dyrektorów instytutów i ich zastępców powołuje się na czteroletnie kadencje. 
Powołanie, z zastrzeżeniem ust. 2, może być odnawiane. Czas rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa Rektor w 
drodze zarządzenia. 

2. Ta sama osoba nie może być Dziekanem Wydziału, Prodziekanem, Dyrektorem Instytutu lub jego zastępcą dłużej niż 
dwie następujące po sobie kadencje. 

§ 61 
1. Rektor może odwołać Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu w trakcie trwania kadencji. 

2. Zastępcę Dyrektora Instytutu Rektor może odwołać na wniosek Dyrektora Instytutu lub  z własnej inicjatywy. 

Szkoły Doktorskie 

 
§ 62 

1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w Szkole Doktorskiej. 

2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora może być prowadzone także w trybie eksternistycznym. 

§ 63  

1. Szkoły Doktorskie tworzy i likwiduje Rektor. 

2. Szkoła Doktorska może być także utworzona na podstawie umowy z inna uczelnią akademicką, Instytutem PAN, 

instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym. Rektor zawiera umowę po zasięgnięciu opinii Senatu. 

3. Do Szkoły Doktorskiej, o której mowa w ust. 2, stosuje się postanowienia statutu, o ile umowa o utworzeniu Szkoły 

Doktorskiej nie stanowi inaczej. 

§ 64 

Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania 
o następującej treści: 

Ślubuję, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, dbać o godność i honor dokto-

ranta oraz dobre imię Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a także szanować prawa i obyczaje 

akademickie oraz odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności akademickiej.  

§ 65 

1. Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Rektor. 

2. W Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej. 

§ 66 

1. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej może być nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień doktora habilito-

wanego, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. 

2. Kadencja Dyrektora Szkoły Doktorskiej trwa cztery lata. 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły Doktorskiej jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Rektora. 

Regulamin Szkoły Doktorskiej 
 

§ 67 
1. Organizację Szkoły Doktorskiej oraz organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej określa regulamin Szkoły Doktor-

skiej. Regulamin Szkoły Doktorskiej określa także zadania Dyrektora Szkoły oraz skład i zadania Rady Szkoły Dok-

torskiej. 

2. Regulamin Szkoły Doktorskiej uchwala Senat co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

3. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu 

Senat i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mo-

cy uchwały Senatu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów swojego statutowego składu. 

4. Regulamin Szkoły Doktorskiej wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego. 
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5. Do zmiany Regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3. 

 
Inne jednostki organizacyjne 

 
§ 68 

Na Wydziałach i w Instytutach mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne, niezbędne do prawidłowego wykonywa-
nia przydzielonych im zadań. 

 
Zakaz łączenia funkcji 

 
§ 69 

Nie można łączyć funkcji: 
1) Rektora, Prorektora oraz Dziekana lub Prodziekana Wydziału i Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Instytutu; 
2) Dziekana, Prodziekana i Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora Instytutu. 

 
Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne 

 
§ 70 

1. Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną jest jednostka prowadząca działalność usługową, inną niż dydaktyczna, na 
rzecz Uniwersytetu oraz jego jednostek organizacyjnych. 

2. Do jednostek ogólnouczelnianych należą w szczególności Biblioteka Główna, Archiwum Uniwersytetu i Wydawnictwo 
Naukowe UPH. 

3. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne działają na podstawie regulaminu nadanego przez Rektora. 
 

Międzywydziałowe jednostki organizacyjne 
 

§ 71 
1. Międzywydziałową jednostką organizacyjną jest jednostka, która realizuje zadania wspólne więcej niż jednego wydzia-

łu. 
2. Międzywydziałowa jednostka organizacyjna działa na podstawie regulaminu nadanego przez Rektora. 
 

Pozawydziałowe jednostki organizacyjne 
 

§ 72 
1. Pozawydziałową jednostką organizacyjną jest jednostka prowadząca działalność na rzecz Uniwersytetu lub innych 

podmiotów w zakresie innym, niż zakres przewidziany dla tworzenia jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziało-
wych. 

2. Pozawydziałowa jednostka organizacyjna działa na podstawie regulaminu nadanego przez Rektora. 
 

 
Międzyuczelniane jednostki organizacyjne 

 
§ 73 

1. Uniwersytet może, na podstawie porozumienia z innymi uczelniami, tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki 
wspólne. 

2. Jednostki wspólne mogą być także tworzone, w trybie określonym w ust. 1, także z innymi podmiotami, w szczególności 
z instytucjami naukowymi,  w tym również zagranicznymi. 

 
Centra naukowe 

 
§ 74 

Uniwersytet, na podstawie umowy, może tworzyć centra naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej 
Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi  
i instytutami międzynarodowymi, prowadzącymi działalność naukowo-badawczą. Uniwersytet może także tworzyć centra nau-
kowe w ramach Uniwersytetu. 
 

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą 
  

§ 75 
Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której 
mowa w art. 11 ustawy.  
 

System biblioteczno-informacyjny 
 

§ 76 
1. W Uniwersytecie działa system biblioteczno-informacyjny, którego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udo-

stępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej, niezbędnych do realizacji procesu dydaktyczne-
go i badań naukowych.  
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2. Podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego stanowi Biblioteka Główna Uniwersytetu. 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym udostępniania zbiorów, określa 

regulamin Biblioteki Głównej, który ustala Rektor.  
4. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytet może przetwarzać następujące dane 

osobowe użytkowników systemu: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer i 
seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej. 

 
§ 77 

1. Dyrektor Biblioteki Głównej koordynuje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu. Zadania dyrek-
tora określa regulamin Biblioteki Głównej.  

2. Dyrektora Biblioteki Głównej powołuje i odwołuje Rektor. 

3. Rektor może powołać zastępcę dyrektora Biblioteki Głównej. 

 
 

Administracja Uniwersytetu 
 

§ 78 
1. Administracja Uniwersytetu prowadzi działalność w formie jednostek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk 

pracy, funkcjonujących na szczeblu centralnym (administracja centralna) oraz w innych jednostkach organizacyjnych 
Uniwersytetu. 

2. Strukturę organizacyjną administracji Uniwersytetu, podział zadań w ramach tej struktury, organizację oraz zasady i 
zakres działania, w tym zakres działania jej jednostek, obowiązki kierowników, jak i zasady podległości służbowej 
określa regulamin organizacyjny nadany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

3. Nadzór nad administracją Uniwersytetu sprawuje Rektor. 
 

Kanclerz 
 

§ 79 
1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie określonym w statucie, regulaminie organiza-

cyjnym oraz pełnomocnictwie udzielonym przez Rektora. 

2. Do zadań Kanclerza w szczególności należy: 

1) zarządzanie majątkiem Uniwersytetu w sposób zapewniający jego właściwe wykorzystanie; 

2)  nabywanie, zbywanie, obciążanie, rozporządzanie mieniem Uniwersytetu oraz zaciąganie zobowiązań w za-

kresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora; 

3) planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej, remontowej, technicznej i gospodar-

czej Uniwersytetu; 

4)  współtworzenie strategii rozwoju Uniwersytetu w obszarze mienia i gospodarki oraz jej bieżąca realizacja, na 

zasadach określonych przez Rektora; 

5) kształtowanie polityki kadrowej Uniwersytetu w stosunku do podległych pracowników, zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym Uniwersytetu;  

6) realizowanie innych zadań powierzonych przez Rektora.  

3. Stosunek pracy z Kanclerzem nawiązuje i rozwiązuje Rektor. 

4. Kanclerz podlega bezpośrednio Rektorowi. 

 

Kwestor 

§ 80 
1. Zadania głównego księgowego w Uniwersytecie wykonuje Kwestor. 

2. Do zadań Kwestora należy w szczególności: 

1) bieżący nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu; 

2) bieżący nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Uniwersytetu zgodnie z przepisami o rachunkowości, z 

uwzględnieniem zasad określonych w ustawie; 

3)  realizowanie innych zadań powierzonych przez Rektora.  

3. Zadania i odpowiedzialność Kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.  

4. Stosunek pracy z Kwestorem nawiązuje i rozwiązuje Rektor. 

5. Kwestor podlega bezpośrednio Rektorowi. 

 

ROZDZIAŁ V. PRACOWNICY  UNIWERSYTETU 
 

§ 81 
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Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy praz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 
 

Nauczyciele akademiccy 
 

§ 82 
Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników: 

1) dydaktycznych; 

2) badawczych; 

3) badawczo-dydaktycznych. 
§ 83 

1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem: 

1) dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów; 

2) badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów; 

3) badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów 

lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów. 

2. Nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu oraz 

stałego podnoszenia kompetencji zawodowych. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego określa Rektor. 

4. Obowiązki nauczyciela akademickiego mogą być wykonywane również poza Uniwersytetem na zasadach oraz w 

jednostkach określonych w regulaminie pracy. 

 
§ 84 

1. Pracowników badawczo-dydaktycznych oraz pracowników badawczych zatrudnia się na stanowiskach: 

1) profesora; 

2) profesora uczelni; 

3) adiunkta; 

4) asystenta. 

2.  Pracowników dydaktycznych zatrudnia się na stanowiskach: 

1) profesora; 

2) profesora uczelni; 

3) adiunkta; 

4) asystenta; 

5) lektora lub instruktora. 

 
§ 85 

Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł profesora. 

 
§ 86 

1. Na stanowisku profesora uczelni może być zatrudniona osoba, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na stanowisku profesora uczelni może być także zatrudniona osoba, posiadająca stopień naukowy doktora oraz zna-

czące osiągnięcia: 

1) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych; 

2) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych; 

3) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych. 

§ 87 
Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.  

 
§ 88 

1. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra 

inżyniera albo równorzędny, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych wymaga 

wskazania opiekuna naukowego. 

§ 89 
Na stanowisku lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub 
tytuł równorzędny. 
 

Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie  
w charakterze nauczyciela akademickiego 

 
§ 90 
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3. Nauczycielem akademickim może być osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje i wymagania określone w ustawie i statucie; 

2) nie została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy; 

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) korzysta z pełni praw publicznych; 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Zasada nawiązywania stosunku pracy w drodze konkursu 
 

§ 91 
1. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uniwersytecie, na czas nieokreślony lub 

określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego: 

1) skierowanego do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową; 

2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub 

międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego; 

3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego: 

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

b) przez inny podmiot przyznający grant. 

§ 92 
1. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Rektora. 
2. Informację o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostępnia się w BIP na stronach podmiotowych 

Uniwersytetu, ministra właściwego do spraw szkolnictwa, w terminie 30 dni odpowiednio przed konkursem i po jego 

zakończeniu. 

3. Informację o konkursie udostępnia się także w języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej w 

europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców, w terminie 

30 dni przed konkursem. 

4. Informacja o konkursie powinna zawierać w szczególności: 
1) określenie wymagań stawianych kandydatowi; 
2) wykaz wymaganych dokumentów i termin ich składania, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być krótszy niż 

14 dni; 
3) termin rozstrzygnięcia konkursu. 

5. W ogłoszeniu o konkursie Rektor może zastrzec sobie prawo odstąpienia, z ważnych przyczyn, od rozstrzygnięcia 
konkursu.  

 
 

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim  
 

§ 93 
1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. 
2. Pierwszą umowę o pracę z nauczycielem akademickim zawiera się na czas: 

1) nieokreślony albo 

2) określony na okres do 4 lat. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzyskaniu przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny 

okresowej, może być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa 

w § 90. 

 
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 

§ 94 
1. Rektor, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, może rozwiązać za 

wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku: 

1) otrzymania oceny negatywnej w ramach oceny okresowej; 

2) podjęcia lub wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora. 

2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania 

dwóch kolejnych ocen negatywnych w ramach oceny okresowej. 

3. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem okresu wypowie-

dzenia. 

 

Wygaśnięcie umowy o pracę 
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§ 95  
Umowa o pracę z nauczycielem akademickim wygasa w przypadku: 

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy; 

2) stwierdzenia, że zawarcie umowy o pracę nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów; 

3) orzeczenia kary dyscyplinarnej, wydalenia z pracy w Uniwersytecie; 

4) orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, w przypadku gdy orzeczenie 

to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego; 

5) orzeczenia kary pozbawienia wolności. 

 

 
Czas pracy i wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego 

 

§ 96 
1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy. 

2. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 

1) do 240 godzin dydaktycznych  – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnianego na stanowisko adiunk-

ta; 

2) do 240 godzin dydaktycznych  – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnianego na stanowisko profe-

sora uczelni; 

3) do 180 godzin dydaktycznych – dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profe-

sora; 

4) do 360 godzin dydaktycznych – dla pracownika zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym; 

5) do 540 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruk-

tora; 

– przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. 

3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych osoby sprawującej funkcję Rektora wynosi 90 godzin dydaktycznych. Do rocz-

nego wymiaru zajęć dydaktycznych zalicza się czas przeznaczony na kształcenie doktorantów. 

4. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 

stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych 

oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regu-

lamin pracy. 

5. Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza Uniwersytetem na zasadach określonych w regulaminie 

pracy. 

Ocena okresowa nauczycieli 
 

§ 97 
1. Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem Rektora, podlegają ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykony-

wania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. 

2. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek Rektora. W przypadku nieobecności 

w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlo-

pie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz odbywania 

służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobec-

ności. 

3. Szczegółowe kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i 

podmiot dokonujący oceny okresowej określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych, samo-

rządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o 

jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opi-

nii uważa się za spełniony. Kryteria nie mogą dotyczyć obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habili-

towanego lub tytułu profesora. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu 

podlegającego ocenie. 

4. Studenci i doktoranci dokonują co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem. 

5. Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 4, określa Rektor. 

6. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę, o której mowa w ust. 4. 

7. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do Rektora. 

8. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesię-

cy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich 
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§ 98 
Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne, stanowiące czyn 
uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, na zasadach 
określonych w dziale VII, rozdziale I ustawy. 

 
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna 

§ 99 
1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna liczy 15 członków. W skład komisji wchodzi 14 nauczycieli akademickich i jeden 

student.   

2. Kandydatów na członków komisji spośród nauczycieli akademickich zgłasza Rektor. Kandydatów na członków Komisji 

Dyscyplinarnej spośród studentów zgłasza uczelniany organ samorządu studenckiego. 

3. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej wybiera Senat w odrębnym głosowaniu. 

4. Komisja Dyscyplinarna wybiera spośród swoich członków, w głosowaniu tajnym, zastępcę przewodniczącego komisji. 

5. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień 

naukowy nie niższy niż tytuł naukowy lub stopień naukowy obwinionego. 

ROZDZIAŁ VI. STUDIA, STUDENCI  I DOKTORANCI 
 

Rekrutacja na studia  

 

§ 100 
1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia ustala Senat. 

Uchwałę Senatu udostępnia się nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w któ-

rym ma się odbyć rekrutacja, a w przypadku utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – nie-

zwłocznie. 

2. Senat Uniwersytetu: 

1) określa także zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego; 

2) może określić zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich 

 i podaje je do wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej 4 

lat. 

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia 
 

§ 101 
1. Przyjęcie na studia następuje przez: 

1) rekrutację; 

2) potwierdzenia efektów uczenia się; 

3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. 

2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może prowadzić komisja. 

3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

Organizacja studiów 

 
§ 102 

1. Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa ustawa oraz regulamin studiów. 

2. Organizację kształcenia doktorantów oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta określa ustawa oraz regu-

lamin Szkoły Doktorskiej lub regulamin studiów doktoranckich. 

§ 103 
Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania o następującej 
treści: 
Ślubuję, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, dbać o godność i honor studenta 
oraz dobre imię Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a także szanować prawa  
i obyczaje akademickie oraz odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności akademickiej. 

 
 

§ 104 
1. Wykłady w Uniwersytecie są otwarte. 
2. Rektor lub Dziekan może, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzić ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1. 

 
Jakość kształcenia 

 
§ 105 
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1. W Uniwersytecie działa wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia ustanowiony przez Senat Uniwersytetu, 
na wniosek Rektora. 

2. Rektor zapewnia efektywne funkcjonowanie wewnętrznego systemu jakości kształcenia. 
3. Senat Uniwersytetu, co najmniej jeden raz w roku akademickim, dokonuje oceny funkcjonowania wewnętrznego sys-

temu jakości kształcenia. 
 

Samorząd studentów i doktorantów 
 

§ 106 
1. Studenci Uniwersytetu tworzą samorząd studencki.  

2. Doktoranci Uniwersytetu tworzą samorząd doktorantów.  

  
§ 107 

1. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu.  

2. Przedstawiciele samorządu studenckiego wchodzą w skład organów i ciał kolegialnych Uniwersytetu na zasadach 

określonych w ustawie.  

§ 108 
1. Samorząd studencki działa na podstawie ustawy, statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu.  

2. Regulamin samorządu studenckiego określa organizację i sposób działania samorządu oraz tryb powoływania jego 

przedstawicieli do organów i ciał kolegialnych Uniwersytetu.  

3. Zasady i tryb nadzoru nad działalnością samorządu studenckiego, w tym nadzoru nad aktami wydawanymi przez 

jego organy, określa ustawa.  

§ 109 
1. Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim.   

2. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu Senat i samorząd studencki nie dojdą do porozumienia w 

sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały Senatu podjętej większością co naj-

mniej 2/3 głosów jego statutowego składu.  

3. Samorząd studencki wyraża opinię w sprawie programu studiów w terminie czternastu dni od otrzymania projektu 

programu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się̨ za spełniony.  

  
§ 110 

1. Regulamin Szkoły Doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. 

2. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu Senat i samorząd doktorantów nie dojdą̨ do porozumienia w 

sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Senatu podjętej większością̨ co najmniej 2/3 gło-

sów statutowego składu Senatu.  

3. Samorząd doktorantów wyraża opinię w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w terminie czternastu 

dni od przedstawienia projektu programu przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W przypadku bezskutecznego upływu 

terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się̨ za spełniony. 

§ 111 
Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące samorządu studentów. 
 

Organizacje studentów i doktorantów 
 

§ 112 
1. Studenci i doktoranci mają prawo zrzeszania się w organizacjach studenckich i doktoranckich, na zasadach okre-

ślonych w ustawie. 

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej lub doktoranckiej jej organ niezwłocznie informuje Rektora, który 

prowadzi rejestr organizacji funkcjonujących w Uniwersytecie. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów (art. 307) 

 

§ 113 

1. W sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów orzekają, odpowiednio: 

1) komisja dyscyplinarna dla studentów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów, powołane spo-

śród nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetu; 

2) komisja dyscyplinarna dla doktorantów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów, powołane 

spośród nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu.  

2. Członków komisji, o których mowa w ust. 1, w tym przewodniczącego i jego zastępcę powołuje Senat, na wniosek 

Rektora. 



23 

3. Kandydatów na członków komisji spośród studentów i doktorantów przedstawiają, odpowiednio, uczelniany organ 

samorządu studenckiego i uczelniany organ samorządu doktorantów..   

4. Kadencja komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się̨ z początkiem kadencji Senatu.  

 

ROZDZIAŁ VII GOSPODARKA FINANSOWA, MIENIE 
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UNIWERSYTETU 

 
 

Gospodarka finansowa 
§ 114 

1. Uniwersytet w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego 

planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości. 

Kwestor przygotowuje i przedkłada Rektorowi wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu. 

2. Rektor zatwierdza plan rzeczowo-finansowy po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni i informuje Senat o sposobie podziału 

środków finansowych. 

3. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu działają na podstawie zatwierdzonego przez Rektora planu przychodów i wydat-

ków, wynikających z planu rzeczowo-finansowego. 

4. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego zatwierdza Rada Uczelni. 

§ 115 
1. Uniwersytet prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad przewidzianych 

przez ustawę. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie finansowe zatwierdza rada Uczelni po uprzednim przeprowadzeniu badania przez firmę audytorską, 

wybraną przez Radę Uczelni. 

Zasady gospodarowania mieniem uczelni 
§ 116 

1. Mieniem uczelni gospodaruje Rektor. 
2. Rektor może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu gospodarowania mieniem uczelni. 
3. Dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmio-
towi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym wymaga: 
1) zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej i Rady Uczelni, w przypadkach gdy wartość ryn-

kowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2 000 000 złotych; 

do dokonywania tych czynności stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym; 

2) opinii Rady Uczelni i Senatu, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przed-

miotu czynności prawnej przekracza kwotę 500 000 złotych. 

4. Dokonywanie czynności prawnych, innych niż wskazane w ust. 3, których wartość przekracza kwotę  500 000 zło-
tych wymaga opinii Rady Uczelni. 

5. Przyjęcie przez Uniwersytet darowizny, zapisu, spadku o wartości przekraczającej 500 000 złotych wymaga opinii 
Rady Uczelni i Senatu. W pozostałych przypadkach decyzję o przyjęciu przez Uniwersytet darowizny, zapisu lub 
spadku podejmuje Rektor. 

 
Działalność gospodarcza i komercjalizacja wyników działalności naukowej  Uniwersytetu 

 
§ 117 

Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności o charakterze:  
1) badawczym; 

2) usługowym; 

3) szkoleniowym; 

4) wytwórczym lub handlowym 

- w zakresie związanym z wykonywanymi przez Uniwersytet zadaniami ustawowymi. 

§ 118 
1. Działalność gospodarcza Uniwersytetu może być prowadzona w formie wyodrębnionej księgowo i finansowo działal-

ności Uniwersytetu lub powołanej do tego spółki kapitałowej, 

2. Decyzję o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej określonego rodzaju oraz o wyborze i zmianie jej formy 

organizacyjno–prawnej podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni. 

§ 119 
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1. Komercjalizacja pośrednia wyników działalności naukowej Uczelni może odbywać się w formie powołanej do tego celu 

spółki kapitałowej Uczelni. 

2. Decyzja Rektora o utworzeniu spółki o której mowa w ust. 1, wymaga zgody Senatu. 

3. Przed skierowaniem do Senatu wniosku o wyrażenie zgody Rektor zasięga opinii Rady Uczelni. 

4. Rektor przedkłada Senatowi wniosek wraz z opinią Rady Uczelni. 

§ 120 
1. Rektor może powierzyć spółce kapitałowej Uniwersytetu powołanej w celu komercjalizacji pośredniej wyników działal-

ności naukowej, zarządzanie prawami do wyników działalności naukowej lub know-how w zakresie komercjalizacji 

bezpośredniej lub zadania z zakresu zarządzania infrastrukturą badawcza Uniwersytetu. 

2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Rektor zasięga opinii Rady. 

 

§ 121 

1. Rektor może utworzyć spółkę kapitałową lub przystąpić do takiej spółki w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu two-

rzenia infrastruktury badawczej lub zrządzania nimi. 

2. Decyzja Rektora, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody Senatu  

3. Przed skierowaniem do Senatu wniosku o wyrażenie zgody Rektor zasięga opinii Rady Uczelni. 

4. Rektor przedkłada Senatowi wniosek wraz z opinią Rady Uczelni. 

 

§ 122 

1. Rektor może postanowić o utworzeniu spółki kapitałowej prowadzącej akademicki inkubator przedsiębiorczości lub  

o powierzeniu spółce kapitałowej zadania prowadzenia takiego inkubatora. 

2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Rektor zasięga opinii Rady Uczelni. 

 
ROZDZIAŁ VIII. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ I  IMPREZ MASOWYCH 
 

§ 123 
1. Pracownicy Uniwersytetu, doktoranci i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie Uniwersytetu. Na 

zorganizowanie zgromadzenia na terenie Uniwersytetu wymagana jest zgoda Rektora. 
2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają na piśmie Rektora co najmniej na 24 godziny 

przed rozpoczęciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomie-
nie złożone  w krótszym terminie. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno w szczególności zawierać: 
1) imię i nazwisko organizatora lub organizatorów, adres i telefon kontaktowy; 
2) określenie celu zgromadzenia i jego zasięgu; 
3) określenie miejsca, terminu i czasu rozpoczęcia zgromadzenia oraz jego porządku dziennego, 
4) określenie środków technicznych, które mają być zastosowane; 
5) określenie zasad utrzymania ładu i porządku oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych. 

4. Rektor odmawia udzielenia zgody lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub pro-
gram zgromadzenia naruszają przepisy prawa albo będą zakłócały wykonywanie zadań Uniwersytetu. 

5. Wyrażenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia Rektor może uzależnić od dostosowania jego zasięgu do możli-
wości lokalowych lub obszarowych Uniwersytetu. 

6. Na zgromadzenie Rektor może delegować swego przedstawiciela. 
7. Rektor albo przedstawiciel Rektora może na zgromadzeniu zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców. 
8. Organizatorzy zgromadzenia mają obowiązek współdziałania z Rektorem lub jego przedstawicielem w trakcie organi-

zowania i przebiegu zgromadzenia oraz wykonywania poleceń Rektora lub jego przedstawiciela, zmierzających do za-
pewnienia właściwego funkcjonowania Uniwersytetu i zabezpieczenia jego majątku. 

9. Rektor albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z na-
ruszeniem przepisów prawa lub statutu Uniwersytetu. 

 
§ 124 

1. Nie uważa się za zgromadzenie: 
1) zebrań pracowników studentów i doktorantów organizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w 

sprawach dydaktycznych, naukowych lub organizacyjnych; 
2) zebrań organizowanych przez działające w Uniwersytecie związki zawodowe; 
3) zebrań statutowych samorządu studenckiego i samorządu doktorantów; 
4) zebrań statutowych organizacji studentów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Rektora; 
5) zebrań statutowych stowarzyszeń studenckich, jeżeli studenci Uniwersytetu stanowią większość członków jed-

nostki organizacyjnej stowarzyszenia organizującej zgromadzenie. 
2. Jeżeli zgromadzenie ma odbyć się w lokalu innym niż lokal organizatorów, wymagana jest zgoda właściwego dziekana 

lub Rektora na wykorzystanie tego lokalu. 
 

§ 125 
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Pracownicy, studenci lub doktoranci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkadzać w zorganizowaniu zgromadzenia lub 
zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego, Rektora lub jego przedstawiciela 
bądź zwołują zgromadzenie bez wymaganej zgody Rektora albo naruszają przepisy prawa, podlegają odpowiedzialności 
dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej. 

 
Imprezy masowe 

 
§ 126 

Rektor w drodze zarządzenia ustala regulamin organizowania imprez o charakterze masowym, w szczególności imprez 
artystyczno-rozrywkowych i imprez sportowych. 
 

ROZDZIAŁ IX. TRADYCJE I ZWYCZAJE  
 

§ 127 
1. Rektor, Prorektorzy i Dziekani noszą togi i insygnia pełnionych funkcji podczas trwania podniosłych  uroczystości. 
2. Insygniami Rektora są: 

1) łańcuch wykonany ze srebra, który tworzą ogniwa z monogramem „UPH” i znajdującym się poniżej orłem, sta-
nowiącym godło państwowe; 

2) berło wykonane ze srebra, które tworzą głowica w kształcie korony z monogramem „UPH” i uchwyt. 
3. Insygniami Prorektorów są srebrne łańcuchy, które tworzą ogniwa bez monogramu z zawieszonym  ryngrafem z lite-

rami „UPH” oraz znajdujący się poniżej orzeł, stanowiący godło państwowe. 
4. Insygniami Dziekanów są łańcuchy, które tworzą ogniwa z zawieszonym ryngrafem, na którym znajduje się monogram 

„UPH” z zawieszonymi niżej inicjałami nazwy wydziału. 
 

§ 128 
1. Rektorów Uniwersytetu, po zakończeniu kadencji, honoruje się portretami zawieszonymi w sali Senatu lub innych 

salach rektoratu. Byli rektorzy zachowują także birety rektorskie, których mogą używać podczas uroczystości organi-
zowanych przez Uniwersytet.  

2. Senat może nadawać obiektom i salom Uniwersytetu imiona osób szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu, a także 
ustalać inne formy uczczenia ich pamięci.   

§ 129 
Uniwersytet podejmuje działania zmierzające do utrzymywania ścisłych kontaktów z byłymi członkami wspólnoty Uniwer-
sytetu oraz może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów, w celu dostosowania programu 
kształcenia do potrzeb rynku pracy.  
 

 
ROZDZIAŁ X. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

 
 

§ 130 
1. Senat Uniwersytetu działa do końca kadencji na którą został wybrany, to jest do dnia 30 sierpnia 2020 r. 

2. Osoby będące członkami Senatu w związku z pełnieniem funkcji Prorektora lub Dziekana pozostają członkami Senatu 

do końca kadencji, o której mowa w ust. 1. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu, wybory te przeprowa-

dza się zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, z tym, że osoba kandydująca do Senatu musi spełniać wy-

magania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy. 

§ 131 
1. Prorektorzy Uniwersytetu wybrani na kadencję 2016/2020 pełnią swoje funkcje do dnia 30 września 2019 r. 

2. Rektor powołuje Prorektorów Uniwersytetu na zasadach określonych w niniejszym statucie, na okres  do końca swojej 

kadencji, to jest do dnia 30 sierpnia 2020 r. 

§ 132 
1. Dziekani Wydziałów i Prodziekani pełnią swoje funkcje do dnia 30 września 2019 r. 

2. Rektor powołuje dziekanów wydziałów na okres do dnia 30 sierpnia 2020 r. 

 
§ 133 

Kierownicy studiów doktoranckich pełnią swoje funkcje do czasu zakończenia studiów doktoranckich przez osoby, które 
rozpoczęły studia, przed rokiem akademickim 2019/2020. 
 
 

§ 134 
Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni zwołuje Rektor i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego Rady Uczelni. 
 

§ 135 
Rada Biblioteczna Uniwersytetu działa do końca kadencji, na którą została wybrana. 
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§ 136 
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut Uniwersytetu uchwalony przez Senat na mocy uchwały   Nr 
32/2015 z dnia 27 maja 2015 roku. 
 

§ 137              
Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  
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ZAŁĄCZNIKI
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             Załącznik Nr 1 do Statutu  
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 
 
 

 
 
 

Godło Uczelni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo Uczelni 
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Sztandar Uczelni 
 

 
 
 

 
 
 

Pieczęć okrągła Uczelni 
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Załącznik Nr 2 do Statutu  
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 
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Załącznik Nr 3 do Statutu  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach 

 
 
 

Medal „Za zasługi dla siedleckiej Uczelni” 
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Załącznik Nr 4 do Statutu  
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 
 

 
 

 

REGULAMIN SENATU 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO  

W SIEDLCACH 
 
 

Zwoływanie posiedzeń Senatu 
 

§ 1 
1. Przewodniczącym Senatu jest Rektor. 
2. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyłączeniem przerwy wakacyj-

nej. 
3. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Senatu. 

4. Terminy posiedzeń Senatu w roku akademickim ustala Rektor i przedstawia Senatowi na ostatnim posiedzeniu Senatu w 
danym roku akademickim. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zmienić ustalone uprzednio terminy posiedzeń. 

5. Rektor zawiadamia o posiedzeniu Senatu co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.  
6. Rektor zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Senatu na wniosek grupy członków Senatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie 21 dni od otrzymania wniosku. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza proponowany przez wnioskodawców 
projekt porządku dziennego posiedzenia.  

 
Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu 

 
§ 2 

 
1. W posiedzeniach Senatu uczestniczą członkowie Senatu oraz Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz, Kwestor i Dyrektor 

Biblioteki Głównej, o ile nie są członkami Senatu.  
2. W posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w Uniwersyte-

cie, po jednym z każdego związku. 
3. W posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Rektora. 
 

 
§ 3 

Członek Senatu jest obowiązany osobiście uczestniczyć w jego posiedzeniach. Swoją obecność na posiedzeniu Senatu 
stwierdza podpisem na liście obecności.  

§ 4 
1. Prawo zabierania głosu na posiedzeniu Senatu przysługuje członkom Senatu, a także osobom zaproszonym przez 

Rektora i przedstawicielom związków zawodowych. 
2. W głosowaniu uczestniczą jedynie członkowie Senatu. 
3.  

Tryb obrad 
§ 5 

1. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor, a w przypadku nieobecności Rektora lub gdy przedmiotem obrad jest 
ocena działalności Rektora wyznaczony przez niego w zastępstwie członek Senatu lub Prorektor. 

2. Posiedzeniu Senatu, na którym ma być rozpatrywane zgłoszenie wniosku o odwołanie Rektora oraz podczas które-
go następuje wysłuchanie rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu, przewodniczy najstarszy wiekiem 
członek Senatu, będący przedstawicielem profesorów albo profesorów uczelni.  

3. W głosowaniach w sprawach dotyczących nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki biorą 
udział członkowie Senatu, będący profesorami i profesorami uczelni. Uchwały są podejmowane w obecności co 
najmniej połowy statutowej liczby tych członków.   

 

§ 6 
1. Do otwarcia i prowadzenia obrad niezbędna jest obecność co najmniej połowy statutowego składu Senatu. 
2. Kworum, o którym mowa w ust. 1 sprawdza Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Senatu. 

 
§ 7 

1. Przed rozpoczęciem obrad Senat przyjmuje porządek dzienny przedstawiony przez Rektora w zawiadomieniu o po-
siedzeniu. 

2. Przed zatwierdzeniem porządku dziennego obrad członkowie Senatu mogą składać wnioski o uzupełnienie lub zmianę 
porządku dziennego.  

3. Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku dziennego podejmuje Senat. 
 



33 

§ 8 
1. Poszczególne sprawy wynikające z porządku obrad przedstawia Senatowi Rektor lub prorektor albo inny wskazany przez 

Rektora sprawozdawca. 
2. Sprawy wymagające szczegółowego rozpatrzenia Rektor lub Senat mogą skierować do odpowiedniej komisji senac-

kiej. W imieniu komisji sprawę na posiedzeniu Senatu referuje jej przewodniczący lub inna osoba wskazana przez ko-
misję. 

 

§ 9 
1. W sprawach dotyczących porządku dziennego Rektor udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością Rektor 

może udzielić głosu prorektorowi, przewodniczącemu komisji senackiej lub sprawozdawcy. 
2. Poza kolejnością zgłoszeń Rektor udziela głosu w celu postawienia wniosku formalnego lub w celu sprostowania błęd-

nie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy. 
3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski w sprawie: 

1) przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad; 
2) zamknięcia listy mówców; 
3) odroczenia lub zamknięcia dyskusji; 
4) odesłania sprawy do odpowiedniej komisji senackiej lub powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia sprawy; 
5) uchwalenia tajności głosowania; 
6) stwierdzenia kworum. 

4. Nad wnioskiem formalnym Senat głosuje bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy. 
 

§ 10 
Rektor może zwrócić uwagę mówcy, którego wypowiedź odbiega od porządku obrad. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Rektor 
może odebrać głos mówcy. 

 
 
 
 
 

Podejmowanie uchwał 
 

§ 11 
1. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa lub statut stanowi 

inaczej.  
2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały: 

1) w sprawach osobowych, w szczególności dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; 
2) na podstawie zarządzenia przewodniczącego; 
3) na wniosek członka Senatu poparty w głosowaniu jawnym przez co najmniej 1/5 obecnych na posiedzeniu Senatu 

jego członków; 
4) w sprawie nadania stopni naukowych. 

3. Senat może podejmować decyzje w innej formie niż uchwały. 
4. Do liczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym przewodniczący posiedzenia wyznacza komisję skrutacyjną w 

składzie co najmniej trzech członków Senatu. 
5. Wnioski formalne nie mogą być przedmiotem głosowania tajnego. 
6. Senat może dokonywać reasumpcji uchwały. Reasumpcji dokonuje się na wniosek Rektora lub grupy 1/5 członków 

Senatu w trakcie tego samego posiedzenia Senatu i wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu we wcze-
śniej podjętej uchwale. 

§ 12 
O ile w statucie jest mowa o podjęciu uchwały: 

1) zwykłą większością głosów − oznacza to, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za jej podję-

ciem była większa niż liczba głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób, które wstrzymały się od głosu; 

2) bezwzględną większością głosów − oznacza to, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za jej podjęciem zo-

stało oddanych więcej głosów za, niż głosów przeciwnych i wstrzymujących się; głosów nieważnych nie liczy się. 

 
Komisje senackie 

 

§ 13 
1. Senat powołuje komisje stałe na okres swojej kadencji. Senat może również powoływać komisje doraźne do rozpa-

trzenia określonych spraw. 
2. Propozycje składu komisji przedstawia Rektor.  
3. Zakres działania komisji określa Senat w uchwale o jej powołaniu. 
 

§ 14 
1. Członków komisji senackiej, w tym jej przewodniczącego, wybiera Senat zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

łącznym, spośród członków wspólnoty Uniwersytetu. 
2. Senat wybiera komisję spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora. 
3. Przewodniczącym komisji może zostać tylko członek Senatu, pozostali członkowie komisji nie muszą być członkami 

Senatu. 
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§ 15 
1. Senat może odwołać członka komisji w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji członka komisji; 
2) rozwiązania stosunku pracy, utraty statusu studenta lub doktoranta oraz cofnięcia rekomendacji przez podstawową 

jednostkę organizacyjną albo organizację; 
3) długotrwałego, nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w posiedzeniach komisji. 

2. Członkostwo w komisji wygasa w przypadku śmierci jej członka. 
3. W przypadku zmniejszenia się składu komisji Senat niezwłocznie uzupełnia jej skład. Postanowienia § 13 stosuje się 

odpowiednio. 
 

§ 16 
1. Komisje rozpatrują sprawy określone w zakresie ich działania na wniosek Rektora lub Senatu albo z własnej inicjaty-

wy. 
2. Komisje mogą opracowywać opinie, przedstawiać propozycje, a także na polecenie Senatu lub Rektora przygotowy-

wać projekty dokumentów, w tym uchwał Senatu. 
 

§ 17 
1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków komisji. 
2. Komisja wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego komisji, który wykonuje obowiązki przewodniczącego w 

przypadku jego nieobecności.  
3. Członkowie komisji uczestniczą osobiście w jej posiedzeniach potwierdzając swoją obecność na imiennej liście obec-

ności. 
4. Przewodniczący komisji lub komisja może zapraszać na swoje posiedzenia inne osoby spośród pracowników Uniwer-

sytetu. 
5. Do obrad komisji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące obrad Senatu. 

 

§ 18 
1. Stanowisko komisji w określonej sprawie, w tym projekty dokumentów komisja przedkłada odpowiednio Senatowi lub 

Rektorowi. 
2. W przypadku rozbieżności stanowisk, na żądanie co najmniej trzech członków komisji, przedstawia się także wnioski 

mniejszości. 
3. Obsługę administracyjną komisji zapewniają jednostki organizacyjne administracji wskazane przez Rektora. 
 

Dokumentowanie posiedzeń Senatu i komisji senackich 
 

§ 19 
1. Z przebiegu obrad Senatu sporządza się protokół. 
2. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu obrad.  
3. Projekt protokołu udostępnia się członkom Senatu do wglądu w Biurze Rektora i dziekanatach wydziałów.  
4. Do projektu protokołu członkowie Senatu mogą składać wnioski o sprostowanie.  
5. Protokół z posiedzenia wraz z poprawkami przyjmuje Senat na następnym posiedzeniu. 

 

§ 20 
1. Uchwały Senatu podpisuje Rektor jako przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inna osoba prowadząca 

obrady. 
2. Uchwały Senatu są podawane do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu.  
 

§ 21 
Obsługę administracyjną posiedzeń Senatu zapewnia sekretarz Rektora. 
 

§ 22 
1. Z przebiegu obrad komisji senackiej sporządza się protokół. 
2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji lub inna osoba prowadząca obrady. 
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Załącznik Nr 5 do Statutu  
  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego   

  w Siedlcach                
 
 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO  

W SIEDLCACH 
 
 
 

Rozdział 1 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Zakres stosowania 

 
§ 1 

1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej „Ordynacją”, określa szczegółowy tryb dokonywania wyboru, powoływania i odwo-
ływania organów w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz czynności wyborcze podejmowa-
ne przez komisje wyborcze, działające w Uniwersytecie. 

2. Ordynacji nie stosuje się w zakresie uregulowanym w odpowiednich regulaminach samorządu studenckiego oraz 
samorządu doktorantów. 

 
Definicje 

 
§ 2 

Użyte w ordynacji określenia oznaczają: 
1) UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; 
2) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze 

zm.); 
3) statut – statut UPH; 
4) czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo do udziału w głosowaniu; 
5) UKE – Uczelniane Kolegium Elektorów; 
6) WKW – Wydziałową Komisję Wyborczą; 
7) UKW – Uczelniana Komisja Wyborcza; 
8) rok wyborczy – rok kalendarzowy w którym upływa kadencja organów UPH; 
9) kalendarz wyborczy – terminarz czynności wyborczych ustalony przez Senat na wniosek UKW; 
10) elektor – członek Uczelnianego Kolegium Elektorów; 
11) zebranie wyborcze – zgromadzenie osób posiadających czynne prawo wyborcze, zwołane przez właściwą komisję 

wyborczą w celu przeprowadzenia czynności wyborczych; 
12) mandat – pełnomocnictwo do reprezentowania wyborców w organie kolegialnym oraz do pełnienia funkcji organu 

jednoosobowego; 
13) kworum – liczba biorących udział w głosowaniu od której uzależniona jest ważność czynności wyborczych. 

 
Kalendarz wyborczy 

 
§ 3 

1. Kalendarz wyborczy ustala Senat. 
2. Komisje wyborcze zarządzają i przeprowadzają wybory, ustalają czas i miejsce głosowania zgodnie z uchwalonym 

przez Senat kalendarzem wyborczym oraz dokonują innych czynności wyborczych. 
3. Informacje dotyczące czasu i miejsca głosowania powinny być przekazywane do wiadomości wyborców, co najmniej 

na 7 dni wcześniej, w taki sposób, aby każdy z nich mógł wziąć udział w zebraniach wyborczych. 
4. W ramach ustalonego kalendarza wyborczego, w stosunku do wyborców uczestniczących w poszczególnych czynno-

ściach, stosuje się godziny dziekańskie lub rektorskie. 
 

Zebrania wyborcze 
 

§ 4 
1. Na zebraniach wyborczych przeprowadza się głosowania w sprawie wyboru lub odwołania członków Senatu i człon-

ków UKE. 
2. Zebraniom wyborczym przewodniczy przewodniczący właściwej komisji wyborczej albo inny, wskazany przez prze-

wodniczącego członek komisji wyborczej. 
3. Zebranie wyborcze przeprowadza głosowania do czasu obsadzenia wszystkich mandatów. Jeżeli w trzech głosowa-

niach nie obsadzi się wszystkich mandatów, przewodniczący zebrania może postanowić o odroczeniu lub zamknięciu 
zebrania. 
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Tajność i bezpośredniość głosowania 

 
§ 5 

Wyboru lub odwołania dokonuje się w głosowaniu tajnym. Głosować można wyłącznie osobiście. 
 

Zgoda na kandydowanie 
 

§ 6 
1. Do poddania pod głosowanie zgłoszonego kandydata konieczne jest uprzednie uzyskanie jego zgody na kandydowa-

nie i objęcie mandatu. 
2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża się w formie: 

1) ustnej – w przypadku, gdy kandydat uczestniczy w zebraniu wyborczym; 
2) pisemnej – w przypadku, gdy kandydat nie uczestniczy w zebraniu wyborczym. 

 
Kworum 

 
§ 7 

1. Wybór lub odwołanie Rektora jest ważne, jeżeli w głosowaniu weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych do gło-
sowania. Liczbę uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie wydanych kart do głosowania. 

2. Wybór członka Senatu lub UKE jest ważny bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu, uprawnionych 
do głosowania.  

3. Odwołanie członka Senatu lub UKE jest ważne jeżeli w głosowaniu weźmie udział więcej niż 1/3 uprawnionych do 
głosowania. Liczbę uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie wydanych kart do głosowania. 

 
Bezwzględna większość głosów 

 
§ 8 

1. Do wyboru lub odwołania niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, o ile ustawa lub 
statut nie stanowią inaczej. 

2. W przypadku, gdy w głosowaniu bezwzględną większość głosów otrzyma więcej kandydatów niż jest mandatów do 
obsadzenia, to wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów. 

3. W przypadku, gdy w wyborach uczestniczy jeden kandydat, to uzyskanie bezwzględnej większości głosów oznacza 
uzyskanie więcej oddanych głosów „za” niż suma ważnie oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

 
 

Głosowanie łączne 
 

§ 9 
1. Głosowanie łączne polega na jednoczesnym oddaniu głosów na kandydatów umieszczonych na jednej liście. 
2. W przypadku głosowania łącznego, każda osoba uczestnicząca w głosowaniu może wskazać tylko tylu kandydatów, 

ile jest miejsc do obsadzenia. 
 

Karta do głosowania 
 

§ 10 
1. Wzory kart wyborczych określają właściwe komisje wyborcze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  
2. Karta powinna być opieczętowana przez właściwą komisję wyborczą i zawierać pouczenie o zasadach głosowania. 
3. Jeżeli w wyborach uczestniczy jeden kandydat, to karta do głosowania musi uwzględniać możliwość oddania głosu 

„za”, „przeciw” i „wstrzymania się”. 
4. Jeżeli w wyborach uczestniczy więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia, to karta do głosowania uwzględnia 

jedynie możliwość oddania głosu „za”. 
 

Kolejność kandydatów na karcie 
 

§ 11 
Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym, bez podawania tytułu nauko-
wego, stopnia naukowego lub tytułu zawodowego. 
 

Ważność głosów 
 

§ 12 
1. Głos jest ważny jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której zaznaczono nie więcej niż tylu kandy-

datów, ile jest mandatów do obsadzenia. 
2. Głos jest nieważny jeżeli: 

1) oddany został na nieważnej karcie do głosowania; 
2) na karcie do głosowania nie wskazano żadnego kandydata; 
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3) z karty do głosowania nie można jednoznacznie stwierdzić, jakiego wyboru dokonał wyborca; 
4) na karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia; 
5) karta do głosowania została całkowicie przedarta; 
6) na karcie do głosowania dokonano dopisków lub postawiono inne znaki. 

3. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu uzyskania wymaganej większości głosów. 
 

Komisja skrutacyjna 
         

§ 13 
1.   W celu ustalenia wyników głosowania zebranie wyborcze wybiera komisję skrutacyjną, w składzie co najmniej trzech 

osób. 
2. Członek komisji skrutacyjnej, który wyrazi zgodę na kandydowanie w  danych wyborach, traci mandat, a w jego miej-

sce zebranie wyborcze wybiera inną osobę. 
3. Komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania, sporządza protokół w dwóch egzemplarzach z przeprowadzonych 

czynności wyborczych  i zapoznaje z jego treścią uczestników zebrania wyborczego. 
4. Protokoły z przeprowadzonych czynności wyborczych wraz z listą obecności i umieszczonymi w zapieczętowanej 

kopercie kartami do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej przekazuje przewodniczącemu zebrania wybor-
czego. 

5. Jeden egzemplarz protokołu przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu UKW. 
6. Drugi egzemplarz protokołu wraz z listą obecności i umieszczonymi w zapieczętowanej kopercie kartami do głosowa-

nia przewodniczący zebrania przekazuje KW. 
7. Koperty z kartami do głosowania właściwe komisje wyborcze przechowują przez okres kadencji. 
 

 
Rozdział 2 

KOMISJE WYBORCZE 
 

Skład UKW 
 

§ 14 
 

W skład UKW wchodzą: 
1) przewodniczący UKW; 
2) przewodniczący WKW; 
3) przedstawiciele nauczycieli akademickich – po jednym z każdego wydziału; 
4) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 
5) przedstawiciel doktorantów; 
6) przedstawiciel studentów. 

 

 
Wybór członków UKW 

 
§ 15 

1. Przewodniczącego UKW wybiera Senat. Kandydata lub kandydatów zgłasza Rektor. 
2. Przedstawicieli wspólnoty akademickiej, o których mowa w § 14 pkt 3 oraz 5-6, wybiera Senat spośród kandydatów 

zgłoszonych odpowiednio przez: dziekana wydziału, samorząd doktorantów i samorząd studencki.  
 

Pierwsze posiedzenie UKW 
 

§ 16 
1. Pierwsze posiedzenie UKW zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia dokonania jej 

wyboru przez Senat. 
2. Na pierwszym posiedzeniu UKW wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego UKW i jej sekretarza. 

 
Przewodniczący UKW 

 
§ 17 

1. Obrady UKW zwołuje i im przewodniczy, przewodniczący UKW. 
2. Przewodniczący UKW wykonuje również inne czynności określone w statucie i ordynacji wyborczej. 
 

Kompetencje UKW 
 

§ 18 
1. Do kompetencji UKW należy: 

1) przedkładanie Senatowi projektu kalendarza czynności wyborczych; 
2) organizowanie określonych w statucie i kalendarzu wyborczym czynności wyborczych; 
3) sprawowanie nadzoru nad czynnościami wyborczymi organizowanymi przez WKW oraz funkcjonowaniem tych ko-

misji; 
4) uchylanie sprzecznych z ustawą i statutem uchwał WKW; 
5) rozstrzyganie wątpliwości w sprawach związanych z przebiegiem wyborów; 
6) podejmowanie wiążących uchwał w sprawie wykładni przepisów wyborczych; 
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7) organizowanie zebrań prezentujących kandydatów na Rektora; 
8) ustalanie wzorów formularzy, sprawozdań, kart do głosowania oraz innych dokumentów dotyczących wyborów w 

Uniwersytecie;  
9) podejmowanie innych czynności przewidzianych w ustawie i statucie. 

 
Skład WKW 

 

§ 19 
1. W skład WKW wchodzą: 

1) przewodniczący WKW; 

2) członkowie WKW -  przedstawiciele wszystkich grup wspólnoty akademickiej wydziału. 

2. WKW, w tym przewodniczącego powołuje Dziekan wydziału. 

Pierwsze posiedzenie WKW 
 

§ 20 
 

Do pierwszego posiedzenia KW stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pierwszego posiedzenia UKW. 
 
 
 

Przewodniczący WKW 
 

§ 21 
Do przewodniczącego WKW stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przewodniczącego UKW. 

 

Kompetencje WKW 
 

§ 22 
Do kompetencji WKW należy: 

1) ustalanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych przeprowadzanych na wydziale, z uwzględnieniem ka-
lendarza określonego uchwałą Senatu; 

2) organizowanie czynności wyborczych przeprowadzanych na wydziale; 
3) organizowanie zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru członków Senatu i UKE; 
4) sporządzanie i przekazywanie UKW sprawozdań z przeprowadzonych czynności wyborczych; 
5) podejmowanie innych przewidzianych w statucie czynności. 
 

Formy działania komisji wyborczych 
 

§ 23 
1. Komisje wyborcze realizują swoje kompetencje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach. Uchwały podej-

mowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. 
2. W sprawach mniejszej wagi, na wniosek przewodniczącego komisji wyborczej, komisja może podjąć uchwałę w trybie 

innym, niż określony w ust. 1, także bez wymaganego kworum. 
3. Członkowie komisji wyborczych korzystają z prawa oddelegowania od innych obowiązków służbowych w związku z 

uczestniczeniem w czynnościach wyborczych realizowanych przez te komisje. 
 
 

Termin powołania komisji wyborczych 
 

§ 24 
1. Powołanie komisji wyborczych winno nastąpić nie później niż do końca stycznia roku wyborczego. 
2. Członków UKW, w tym także jej przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością głosów. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej dokonuje się powołania uzupełniającego, nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. 
 

Zakaz łączenia mandatów członków komisji wyborczych 
 

§ 25 
1. Mandatu członka komisji wyborczej nie można łączyć z:  

1) pełnieniem funkcji Rektora, 
2) pełnieniem funkcji kierowniczej określonej w statucie; 
3) członkostwem w Radzie Uczelni; 
4) członkostwem w UKE. 

2. Nie można łączyć mandatu przewodniczącego UKW i KW. 
 
 

Rozdział 3 
UCZELNIANEKOLEGIUM ELEKTORÓW 
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Wybór UKE 
 

§ 26 
1. Elektorów UKE wybiera się na zebraniach wyborczych organizowanych przez: 

1) WKW – w przypadku wyboru elektorów spośród grup wspólnoty akademickiej wydziału: 
2) UKW – w przypadku wyboru elektorów spośród grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,. 

2. Elektorów wybiera oddzielnie każda z grup wspólnoty akademickiej. 
3. Każda z grup wspólnoty akademickiej wybiera elektorów ze swego grona. 
4. Kandydata na elektora może zgłosić każdy członek danej grupy społeczności akademickiej, posiadający czynne prawo 

wyborcze. 
5. W głosowaniu w sprawie wyboru elektora z danej grupy wspólnoty akademickiej biorą udział wyłącznie członkowie tej 

grupy społeczności akademickiej. 
 

§ 27 
Wyboru elektorów UKE spośród grupy studentów i doktorantów dokonuje się na zasadach określonych odpowiednio w 
regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów. 
 
 

Rozdział 4 
WYBÓR REKTORA 

 
 

 

Zebrania przedwyborcze 
 

§ 28 
1. Kandydaci na Rektora prezentują swój program na zebraniach przedwyborczych organizowanych przez UKE. 
2. Każdy z kandydatów na Rektora powinien mieć zapewniony taki sam czas do zaprezentowania swojego programu. 
3. W zebraniu przedwyborczym mogą brać udział wyłącznie członkowie wspólnoty akademickiej Uniwersytetu. 

 
Zwoływanie posiedzeń UKE 

 

§ 29 
1. Posiedzenie UKE w celu wyboru Rektora zwołuje przewodniczący UKE. 
2. W posiedzeniu biorą udział elektorzy. W posiedzeniu mogą brać także udział, bez prawa głosu, członkowie UKW. 
3. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący UKE albo inny członek UKE wskazany przez przewodniczącego. 
4. Kolejne posiedzenia UKE zwołuje przewodniczący UKE albo inny członek UKE wskazany przez przewodniczącego. 

 
Komisja skrutacyjna 

 
§ 30 

1. UKE wybiera ze swego grona komisję skrutacyjną w składzie co najmniej pięciu osób. 
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza komisji. 

 
Zasady wyboru Rektora 

 
§ 31 

Na Rektora zostaje wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy 
składu UKE. Do czasu objęcia stanowiska jest on Rektorem elektem. 
 

Tryb głosowania 
 

§ 32 
1. W przypadku gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata na Rektora, listę kandydatów sporządza się w porządku 

alfabetycznym. 
2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Rektora nie uzyska bezwzględnej większości głosów, prze-

prowadza się kolejne głosowanie z wyłączeniem tego kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniej-
szą liczbę głosów. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów to w kolejnym 
głosowaniu pomija się ich, chyba że do kolejnego głosowania nie przeszedłby żaden kandydat. Wówczas w ponow-
nym głosowaniu dokonuje się wyboru spośród kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów. 

3. Jeżeli w wyniku głosowania na jednego kandydata nie uzyska on bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się 
jeszcze jedno głosowanie. Jeżeli w tym głosowaniu kandydat ponownie nie uzyska bezwzględnej większości głosów 
posiedzenie UKE zamyka się. 

 
Zawiadomienie o wyborze Rektora 

 
§ 33 
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O wynikach wyborów przewodniczący UKE zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz powia-
damia członków wspólnoty Uniwersytetu. 
 
 

Rozdział 5 
WYBÓR CZŁONKÓW SENATU 

 
Zebrania wyborcze 

 
§ 34 

1. Głosowanie w sprawie wyboru członków Senatu przeprowadza się na zebraniach wyborczych poszczególnych grup 
wspólnoty Uniwersytetu. 

2. Wyboru członków Senatu przeprowadza się w głosowaniu łącznym. 
 

Wymagana większość do wyboru 
 

§ 35 
Członkiem Senatu zostaje wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. 
 

Tryb głosowania 
 

§ 36 
Jeżeli w pierwszym głosowaniu, w wyborach do senatu nie obsadzono wszystkich mandatów, to w następnym głosowaniu 
i ewentualnie kolejnych, na liście kandydatów pozostawia się o jednego kandydata więcej niż wynosi liczba mandatów 
pozostałych do obsadzenia, w kolejności ustalonej na podstawie największej liczby głosów. W przypadku, gdy tę samą 
najmniejszą liczbę głosów uprawniającą do udziału w kolejnym głosowaniu uzyska dwóch lub więcej kandydatów, włącza 
się ich do kolejnego głosowania. 
 

Wybory ponowne 
 

§ 37 
W przypadku, gdy w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w § 44 i 45, nie dojdzie do obsadzenia wszystkich 
mandatów do Senatu, to głosowania przeprowadza się ponownie na kandydatów, którzy nie uzyskali bezwzględnej więk-
szości głosów. 

 

 
 

Rozdział 6 
POZBAWIENIE MANDATU CZŁONKA SENATU  

LUB ODWOŁANIE Z FUNKCJI REKTORA 
 
 

Wniosek w sprawie pozbawienia mandatu  
członka Senatu 

 
§ 38 

1. Wniosek w sprawie odwołania członka Senatu może zgłosić co najmniej 20% członków wspólnoty akademickiej, 

uprawnionych do dokonania jego wyboru. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie przewodniczącemu komisji wyborczej właściwej do przepro-
wadzenia wyboru. 

3. Do pozbawienia mandatu przedstawicieli doktorantów i studentów stosuje się odpowiednio regulamin samorządu 
doktorantów i regulamin samorządu studentów. 

 
 

Wniosek w sprawie odwołania Rektora 
 

§ 39 
1. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez Senat większością co najmniej ½ głosów statutowego składu 

albo przez Radę Uczelni. 
2. Wniosek składa się na piśmie przewodniczącemu UKE. 
 

Warunki odwołania Rektora 
 

§ 40 
UKE podejmuje uchwałę o odwołaniu Rektora większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby elekto-
rów.  
 

Zebrania wyborcze w sprawie pozbawienia mandatu  
członka Senatu  
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§ 41 
Zebrania wyborcze w sprawie pozbawienia mandatu członka Senatu zwołuje przewodniczący właściwej komisji wyborczej 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. 
 

 
Rozdział 7 

STWIERDZENIE WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI WYBORCZYCH 
 
 

Stwierdzenie ważności wyborów do Senatu i UKE 
 

§ 42 
1. Ważność wyborów do Senatu i UKE stwierdza UKW. 
2. UKW stwierdza ważność wyborów po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie wniosku o stwierdzenie nieważ-

ności wyborów lub rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie. 
 

Nieważność wyborów 
 

§ 43 
1. UKW stwierdza nieważność wyborów z urzędu lub na wniosek. 
2. UKW stwierdza nieważność wyborów w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na 

wynik wyboru. 
 

Zgłaszanie wniosków w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów 
 

§ 44 
1. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów może zgłosić grupa co najmniej 5 wyborców uprawnionych do 

głosowania, którego wynik jest kwestionowany. 
2. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów zgłasza się przewodniczącemu UKW na piśmie wraz z uza-

sadnieniem, w terminie trzech dni od dnia głosowania. 
3. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów UKW rozpatruje w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzyma-

nia. 
4. UKW pozostawia bez rozpoznania wnioski w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów, nie spełniające wymogów 

określonych w ust. 1 i 2. 
 

Stwierdzenie ważności odwołania 
 

§ 45 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do odwołania. 

 
 

Rozdział 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

Wykładnia przepisów wyborczych 
 

§ 46 
W sprawach dotyczących wyborów, a nieuregulowanych w ustawie lub statucie rozstrzyga UKW. 
 


