
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 69/2014/2015 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 14 lipca 2015 roku 

 

 

Wykaz zmian w obowiązującym Statucie Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie, przyjętych uchwałą Senatu AWF Warszawa Nr 69/2014/2015 z dnia 14 lipca 

2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie AWF Warszawa: 

 

 

1. W § 1 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

 

„Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i 

innych aktów powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu, regulaminu 

organizacyjnego i wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.” 

 

 

2. W § 1 ust. 6 uzyskuje brzmienie: 

 

„Poprzez użyty w dalszych zapisach wyraz „statut” rozumie się niniejszy statut AWF 

Warszawa.” 

 

 

3. § 4 uzyskuje brzmienie: 

 

 

„Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania, na zasadach 

określonych w ustawie. Podstawowe prawa Uczelni określa art. 6 ust. 1 ustawy.” 

 

 

4. W § 5 ust. 2 pkt 4 uzyskuje brzmienie: 

 

„prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz 

transfer technologii do gospodarki,” 

 

 

5. W § 5 ust. 2 pkt 9 uzyskuje brzmienie: 

 

„uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej na zasadach i w formach określonych w 

ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),” 

 

 



6. W § 5 ust. 2 pkt 11 uzyskuje brzmienie: 

 

„stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:  

a) procesie kształcenia, 

b) badaniach naukowych.” 

 

 

7. W § 5 dodaje się nowy ust. 2a o następującym brzmieniu: 

 

„Zadaniem podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni działającej w dziedzinie nauk 

medycznych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i 

formach określonych w przepisach o działalności leczniczej.” 

 

 

8. W § 5 ust. 2 dodaje się po słowach „ust. 2” wyrażenie „i 2a”  

 

 

9. W § 5 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu: 

 

„Uczelnia może wykonywać zlecone zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr dla 

potrzeb sportu, w przypadku złożenia przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

wniosku, o którym mowa w art. 40 ust. 5 ustawy.” 

 

 

10.  W § 5 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie:  

 

„Uczelnia, w celu wspierania realizacji zadań określonych w ust. 2 i 2a niniejszego paragrafu 

oraz w art. 14 ustawy, może wejść w skład związku uczelni publicznych, w trybie i na 

zasadach określonych w art. 28, art. 29a  i art. 30  i in. ustawy.” 

 

 

11. W § 5 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: 

 

„Uczelnia aktualizuje, archiwizuje, wprowadza i usuwa stosowne dane do Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, o którym mowa w art. 34a i 

in. ustawy, w trybie i na zasadach określonych przez przepisy ustawy oraz wydanych na jej 

podstawie rozporządzeń. Rektor może określić, w drodze zarządzenia, obowiązujące w 

Uczelni zasady przekazywania, aktualizacji, archiwizacji i usuwania danych do systemu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym.” 

 

12. W § 6 ust. 1 dodaje się po słowach „art. 86a” wyrażenie „i 86b” 

 

 

13. W § 6 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:  

 

„Uczelnia wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności w formie 

działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której 

mowa w art. 13 i 14 ustawy, w tym w szczególności w formie spółek kapitałowych, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i z wyjątkiem udziału przedstawicieli pracodawców w opracowaniu 



programów kształcenia i w procesie dydaktycznym, który następuje w innej, niż działalność 

gospodarcza, formie organizacyjnej.” 

 

 

14. W § 6 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy, może utworzyć spółkę celową, na 

zasadach i w formie określonej w art. 86a ustawy. Uczelnia może utworzyć spółkę celową 

również z innymi uczelniami publicznymi albo przystąpić do spółki celowej utworzonej przez 

inną uczelnię publiczną, na warunkach i zasadach określonych w art. 86b ustawy.” 

 

 

15. W § 6 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Senat uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, z zastrzeżeniem warunków 

określonych w art. 86c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy i z zachowaniem zasad określonych w art. 

86d-i ustawy.” 

 

 

16. W § 6 dodaje się ust. 4a o następującym brzmieniu: 

 

„Senat uchwala regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni, z zastrzeżeniem 

warunków określonych w art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy.” 

 

 

17. W § 6 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Uczelnia, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce celowej 

zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, o których mowa w art. 86a ust. 1 

ustawy, w zakresie komercjalizacji bezpośredniej.” 

 

 

18. W § 18 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni i filie tworzy, likwiduje i przekształca Rektor 

po zasięgnięciu opinii Senatu, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących prowadzenia 

kierunków studiów, określonych w art. 11 ustawy. Wykaz podstawowych jednostek 

organizacyjnych i filii Uczelni zawiera załącznik nr 6 do statutu oraz regulamin organizacyjny 

Uczelni.” 

 

 

19. W § 18 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 

 

„Zasady dotyczące łączenia się i podziału podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni 

w zakresie posiadanych uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, a także zasady 

dotyczące zmiany nazwy podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, określa art. 11d 

ustawy.” 

 



20. W § 18 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Jednostki ogólnouczelniane (inne niż wydziały i filie), a także jednostki międzywydziałowe, 

w tym wskazane w art. 84 ust. 3a ustawy,  oraz centra naukowe działające w ramach struktury 

AWF Warszawa i będące jednostkami ogólnouczelnianymi, tworzy, przekształca i znosi 

Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.” 

 

 

21. W § 19 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„W celu prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej lub badawczej Uczelnia może 

tworzyć centra naukowe, o których mowa w § 5 ust. 4 statutu, jako jednostki wydziałowe, 

międzywydziałowe, ogólnouczelniane lub międzyuczelniane, w tym również z instytucjami 

zagranicznymi, oraz jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi uczelniami i 

instytucjami naukowymi, w tym również z instytucjami zagranicznymi, z zastrzeżeniem art. 

11 ust. 13 ustawy.” 

 

 

22. W § 20 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Zadania i zakres działania oraz strukturę jednostek organizacyjnych ogólnouczelnianych, 

międzywydziałowych oraz centrów naukowych działających w ramach struktury AWF 

Warszawa ustalają ich regulaminy określane i wydawane przez Rektora, na wniosek 

kierownika tej jednostki. Regulamin centrum naukowego działającego w ramach struktury 

wydziału wymaga ponadto zaopiniowania przez dziekana tego wydziału. Regulaminy i statuty 

uczelnianych jednostek prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje się w trybie § 105 

ust. 4 i 5 statutu, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych ustawy i statutu dotyczących 

powoływania lub przystępowania do spółek celowych.” 

 

 

23. W § 24 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 

 

„Zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do powoływania i odwoływania kierownika 

jednostki, o której mowa w art. 84 ust. 3a ustawy, oraz jego zastępców.” 

 

 

24. W § 37 ust. 1 pkt 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Centrum Transferu Technologii tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej,   o której 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy.” 

 

 

25. W § 37 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 

 

„Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości może zostać utworzony również w formie spółki 

kapitałowej, działającej na podstawie jej dokumentów ustrojowych. Decyzję w sprawie 

prawnej formy funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Uczelni 

podejmuje Rektor.” 

 

 



26. W § 37 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Dyrektorów Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu 

Technologii, działających w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, zatrudnia 

Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez rady 

nadzorujące tych jednostek.” 

 

 

27. W § 40 ust. 3 skreśla się wyraz „niniejszym” 

 

28. W § 40 ust. 9 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po sobie 

kadencje, z wyjątkiem osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji 

Rektora, prorektora lub dziekana.” 

 

 

29. W § 41 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

1. „Do kompetencji Senatu należy ponadto w szczególności:  

1) uchwalanie statutu AWF Warszawa oraz zmian w nim,  

2) uchwalanie, na wniosek Rektora, strategii rozwoju Uczelni, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów, z 

zastrzeżeniem art. 11 i art. 11c ust. 7-10 ustawy,  

4) uchwalanie wytycznych dotyczących programów studiów, w tym planów 

studiówdla rad wydziałów,  

5) uchwalanie efektów kształcenia, do których są dostosowane programy 

studiów, w tym plany studiów , zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia i z 

zastrzeżeniem art. 11 ustawy,  

6) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na dany rok i zmian w 

nim,  

7) ustalanie na zasadach określonych w ustawie i statucie AWF Warszawa 

ogólnych zasad dotyczących pensum dydaktycznego dla poszczególnych 

stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,  

8) wyrażanie opinii w sprawie poziomu działalności dydaktycznej i naukowej 

Uczelni,  

9) wyrażanie opinii w sprawie zawierania przez Rektora umów w zakresie badań 

naukowych i dydaktyki z innymi uczelniami i instytucjami – krajowymi i 

zagranicznymi, w tym umów w sprawie prowadzenia studiów 

interdyscyplinarnych, o których mowa w art. 10a ustawy, 

10) uchwalanie regulaminu studiów (z zastrzeżeniem art. 160 ust. 1a, art. 162 oraz 

art. 165 ustawy) oraz regulaminu studiów doktoranckich, 

11) uchwalanie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe i studia 

doktoranckie, 

11a) uchwalanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów 

stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których 

będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, z 

zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 oraz art. 11c ust. 2 ustawy, 



11b) uchwalanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, o której mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 18o ustawy (i z zachowaniem warunków określonych w ustawie), w 

tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu 

powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się, 

11c) uchwalanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów, o których mowa 

w art. 99 ust. 3 ustawy, 

11d) określanie wzorów umów zawieranych między Uczelnią a studentem lub osobą 

przyjętą na studia albo doktorantem, z zastrzeżeniem warunków określonych w 

art. 160a oraz art. 195 ust. 10 ustawy, 

12) wyrażanie opinii w sprawie zasad działania Uczelni oraz określanie 

wytycznych dla rad wydziałów w zakresie ich podstawowych zadań,  

13) nadawanie tytułu doktora honoris causa oraz wyróżnianie odnowieniem 

doktoratu, a także nadawanie odznaczeń uczelnianych i występowanie do 

odpowiednich władz o odznaczenia i nagrody,  

14) podejmowanie uchwał lub wyrażanie opinii w sprawie utworzenia filii lub 

wydziału, a także innych jednostek organizacyjnych, w przypadku których statut 

lub ustawa wymagają stosownej uchwały lub opinii Senatu,  

15) wyrażanie zgody na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

lub Centrum Transferu Technologii oraz wyrażanie opinii i wykonywanie 

kompetencji statutowych w sprawach związanych z funkcjonowaniem tych 

jednostek, 

16) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o 

rachunkowości,  

17) wyrażanie zgody, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 ustawy, na nabycie, zbycie lub 

obciążenie mienia o wartości przekraczającej równowartość w złotych, według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 250 000 euro,  

18) wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej 

organizacji gospodarczej, 

18a) wyrażanie opinii w sprawie utworzenia lub przystąpienia przez AWF Warszawa  

do spółki celowej, o której mowa w art. 86a lub 86b ustawy, 

19) określanie ogólnych zasad polityki kadrowej,  

20) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczania dodatkowych środków na 

zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli Uczelnia ma na ten cel środki z innych źródeł niż 

określone w art. 94 ust. 1 ustawy. Zasady podziału tych środków są ustalane z 

zachowaniem uprawnień związków zawodowych działających w Uczelni,  

21) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności Uczelni,  

22) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów kolegialnych Uczelni,  

23) określanie warunków i trybu kierowania za granicę jej pracowników, 

doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,  

24) przedstawianie kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy,  

25) zgłaszanie kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej,  

26) uchwalanie programu naprawczego, w przypadku wystąpienia sytuacji 

określonej w art. 100a ust. 1 ustawy,  

27) wyrażanie opinii w sprawach nawiązywania z nauczycielem akademickim 

posiadającym tytuł naukowy stosunku pracy na podstawie mianowania, 

28) uchwalanie, na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, regulaminu 

wyborczego Uczelni oraz zmian w nim, 

29) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących z mocy ustawy i innych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub na podstawie statutu AWF 



Warszawa do kompetencji Senatu, a także w sprawach niewymienionych w pkt 1-

28, na wniosek osób lub organów określonych w ust. 1 pkt 3.” 

 

 

30. W § 44 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

1. „W skład Konwentu mogą wchodzić w szczególności przedstawiciele:  

1) organów państwowych,  

2) organów samorządu terytorialnego i zawodowego,  

3) organizacji pozarządowych, 

4) instytucji, organizacji, stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, 

5) stowarzyszeń sportowych, rekreacyjnych, turystycznych a także organizacji 

absolwentów AWF Warszawa, 

6) organizacji pracodawców i organizacji samorządu gospodarczego, 

7) przedsiębiorców i instytucji finansowych, 

7a) innych uczelni, 

8) inne osoby, których działalność służy realizacji strategii Uczelni oraz realizacji 

celów określonych w art. 4 ust. 4 ustawy. 

 

 

31. W § 44 ust. 8 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Ta sama osoba nie może być członkiem Konwentu dłużej niż dwie następujące po sobie 

kadencje, z wyjątkiem osób wchodzących w skład konwentu w związku z pełnieniem funkcji 

Rektora, prorektora lub dziekana.” 

 

 

32. W § 45 ust. 2 pkt 7d uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad i 

trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwałami odpowiednio 

uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studentów, podjętymi na podstawie art. 

161 ust. 2 ustawy lub uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów, 

podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy w związku z art. 196 ust. 6 ustawy,” 

 

 

33. W § 45 ust. 2 pkt 7 dodaje się podpunkt „e” o następującym brzmieniu: 

 

„określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok 

akademicki, podjętą na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy,” 

 

 

34. W § 45 ust. 2 punkty 14, 15 i 16 uzyskują następujące brzmienie: 

 

„14) zawiera umowy w imieniu Uczelni, w tym umowy dotyczące prowadzenia studiów 

interdyscyplinarnych (na wniosek dziekana uprawnionej jednostki), o których mowa w art. 

10a ustawy, 

15) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut i ustawę, z 

zastrzeżeniem pkt 19b, 



16) podejmuje, za zgodą Senatu, decyzje w sprawach utworzenia lub współtworzenia spółek 

celowych, o których mowa w art. 86a i 86b ustawy,” 

 

 

35. W § 45 ust. 2 dodaje się punkty 19a i 19b o następującym brzmieniu: 

 

„19a) występuje do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem, o 

którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, 

19b)zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Polską Komisję 

Akredytacyjną o zmianie, o której mowa w art. 11d ust. 1 lub 3 ustawy, w terminie miesiąca 

od dnia jej dokonania,” 

 

 

36. W § 45 ust. 2 pkt 21 skreśla się słowo „niniejszym” 

 

 

37. W § 47 dodaje się nowy ust. 7 o następującym brzmieniu: 

 

„Zapisy ust. 1-6 oraz inne zapisy statutu dotyczące trybu powoływania i odwoływania 

członków rad wydziału stosuje się odpowiednio do powoływania i odwoływania członków 

rad jednostek, o których mowa w art. 84 ust. 3a ustawy.” 

 

38. W § 48 ust. 2 pkt 1 skreśla się wyrażenie „ust. 1-4” 

 

 

39. W § 48 ust. 2 pkt 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów lub samorządu 

doktorantów, programów studiów, w tym planów studiów, z zastrzeżeniem uprawnień Senatu, 

o których mowa w § 41 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 statutu. Rada wydziału przed podjęciem uchwały, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, może zasięgnąć opinii przedstawicieli pracodawców,” 

 

 

40. W § 48 ust. 2 punkty 10 i 11 uzyskują następujące brzmienie: 

 

 

„10) uchwalanie zgodnie z wytycznymi Senatu planów i programów dla studiów 

podyplomowych i kursów dokształcających, z zastrzeżeniem art. 8a ustawy oraz § 114 ust. 6a 

statutu, 

11) określanie zasad studiowania według indywidualnego programu studiów, w tym planu 

studiów, jeżeli nie zostało to wprost określone we właściwym regulaminie studiów,” 

 

 

41. W § 48 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: 

 

„Zakres kompetencji rady wydziału stosuje się odpowiednio do rad jednostek, o których 

mowa w art. 84 ust. 3a ustawy.” 

 

 

42. W § 50 ust. 2 dodaje się nowy pkt 4 o następującym brzmieniu: 



 

„przedkłada radzie wydziału na koniec roku akademickiego, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i 

profilu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem opinii nauczycieli akademickich 

zaliczonych do minimum kadrowego, ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia.” 

 

 

43. W § 50 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: 

 

„Zakres kompetencji dziekana stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki, o której 

mowa w art. 84 ust. 3a ustawy, z zastrzeżeniem art. 84 ust. 3b ustawy.” 

 

 

44. W § 56 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Na wniosek Rektora Senat powołuje przewodniczącego rady bibliotecznej spośród 

nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. 

Przewodniczący rady bibliotecznej przedstawia Senatowi kandydatów do rady bibliotecznej 

spośród osób delegowanych przez dziekanów (w grupie nauczycieli akademickich), samorząd 

studencki i samorząd doktorantów (w grupie studentów i doktorantów) oraz osób 

wymienionych w ust. 2 pkt 3. Radę biblioteczną powołuje Senat bezwzględną większością 

głosów na wniosek przewodniczącego rady bibliotecznej.” 

 

 

45. W § 59 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni 

jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku 

życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, 

pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Uczelni w pełnym 

wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy 

kandydatów na stanowisko Rektora, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 2 zdanie drugie ustawy.” 

 

 

46. § 63 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

 

„§ 63 

 

1. Rektora wybiera uczelniane kolegium elektorów spośród osób posiadających tytuł 

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy. 

2. Ta sama osoba nie może pełnić stanowiska Rektora dłużej niż dwie następujące po 

sobie kadencje. 

3. Kandydatów na stanowisko Rektora wskazują członkowie wybranego na nową 

kadencję uczelnianego kolegium elektorów, z zastrzeżeniem § 59 ust. 6 statutu, 

podczas prawyborów (wybory indykacyjne). Wyłonionych w wyniku prawyborów 

kandydatów na stanowisko Rektora oficjalnie przedstawia uczelnianemu kolegium 



elektorów, przed dalszymi krokami w procedurze wyborczej, przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

4. O dokonanym wyborze Rektora-elekta przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Wyborczej niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego. W przypadku wyłonienia Rektora-elekta drodze konkursu, o którym mowa 

w ust. 5, obowiązek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej określony w 

zdaniu pierwszym wykonuje przewodniczący komisji konkursowej.  

5. Senat może, w drodze uchwały przyjętej większością kwalifikowaną 2/3 swojego 

statutowego składu, podjąć decyzję o wyłonieniu Rektora w drodze konkursu, z 

zastrzeżeniem art. 118a ust. 2 ustawy. Warunki i tryb przeprowadzenia konkursu oraz 

skład komisji konkursowej określa w takim przypadku Senat w uchwale podjętej 

większością kwalifikowaną 2/3 swojego statutowego składu, z zastrzeżeniem warunku 

określonego w art. 72 ust. 2b ustawy. Jeżeli wyłoniony w wyniku konkursu Rektor-

elekt nie spełnia warunku zatrudnienia w Uczelni, stosuje się art. 72 ust. 3 ustawy.” 

 

 

47. W § 64 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Kandydatów na stanowiska prorektorów, spośród osób posiadających tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego oraz zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy (z zastrzeżeniem ust. 5), Rektor-elekt przedstawia Uczelnianej Komisji 

Wyborczej oraz uczelnianemu kolegium elektorów. Zapis § 63 ust. 2 statutu stosuje się 

odpowiednio do stanowiska prorektora.” 

 

 

48. W § 65 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Dziekana wybiera wydziałowe kolegium elektorów, spośród osób posiadających tytuł 

naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz zatrudnionych w danym wydziale 

i Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, z zastrzeżeniem ust. 3. Zapis § 63 ust. 2 statutu 

stosuje się odpowiednio do stanowiska dziekana.” 

 

 

49. W § 66 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

 

„Kandydatów na stanowiska prodziekanów spośród osób posiadających tytuł naukowy lub 

stopień naukowy, a także zatrudnionych w danym wydziale i Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy (z zastrzeżeniem ust. 5), dziekan-elekt przedstawia wydziałowej komisji 

wyborczej oraz wydziałowemu kolegium elektorów. Zapis § 63 ust. 2 statutu stosuje się 

odpowiednio do stanowiska prodziekana.” 

 

 

50. W § 67 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Senat wybiera bezwzględną większością głosów przewodniczącego Uczelnianej Komisji 

Wyborczej, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy i posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a 

następnie zwykłą większością głosów członków tej komisji zaproponowanych przez 

przewodniczącego. Rada wydziału wybiera bezwzględną większością głosów 



przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej, spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w danym wydziale i Uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz 

posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, a następnie zwykłą większością głosów 

członków tej komisji zaproponowanych przez jej przewodniczącego. Przewodniczący oraz 

członkowie komisji wyborczych, o których wyżej mowa, mogą być osobami, które 

przekroczyły granicę wieku, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy, pod warunkiem 

wypełniania warunków określonych w zdaniu pierwszym i drugim niniejszego ustępu.” 

 

 

51. W § 67 ust. 11 wykreśla się wyrażenie „z zastrzeżeniem ust. 12” 

 

 

52. W § 67 ust. 12 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„W przypadku, gdy członek Uczelnianej Komisji Wyborczej lub wydziałowej komisji 

wyborczej osiągnął granicę wieku, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy, a osoba taka 

zostaje bezzwłocznie ponownie zatrudniona w Uczelni, mandat nie wygasa i określony wyżej 

członek Uczelnianej Komisji Wyborczej lub wydziałowej komisji wyborczej pełni swą 

funkcję w komisji do końca okresu jej kadencji.” 

 

 

53. W § 70 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się 

w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa 

kadencja. Długość kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach 

kolegialnych Uczelni określa odpowiednio regulamin samorządu studentów lub regulamin 

samorządu doktorantów.” 

 

 

54. W § 70 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Kadencja uczelnianego kolegium elektorów oraz wydziałowego kolegium elektorów trwa 

cztery lata i upływa z chwilą wyboru i ukonstytuowania się danego kolegium elektorów na 

nową kadencję. Długość kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach 

wyborczych Uczelni określa odpowiednio regulamin samorządu studentów lub regulamin 

samorządu doktorantów.” 

 

 

55. W § 70 wykreśla się w całości ust. 3. 

 

 

56. W § 71 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„W przypadku wygaśnięcia mandatu w organach jednoosobowych, kolegialnych i 

wyborczych Uczelni przed upływem kadencji oraz w przypadku prorektora i prodziekana 

przeprowadza się wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Do wyborów 

uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu i regulaminu wyborczego 

dotyczące wyborów. W okresie od wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję organu 

jednoosobowego do czasu wyboru nowej osoby mającej pełnić tę funkcję, obowiązki tego 



organu jednoosobowego pełni jeden z jego zastępców, wybrany, odpowiednio przez Senat, w 

przypadku stanowiska Rektora, lub radę wydziału, w przypadku stanowiska dziekana, 

większością kwalifikowaną 2/3.” 

 

 

57. W § 71 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„W przypadku wakatu na stanowisku organu jednoosobowego lub jego zastępcy nie 

przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji osoby, której mandat 

wygasł, brakuje mniej niż sześć miesięcy. W okresie wakatu obowiązki pełni jeden z 

zastępców danego organu jednoosobowego, z zachowaniem procedury określonej w § 72 ust. 

5-6 statutu, lub inny zastępca organu jednoosobowego, wskazany przez ten organ 

jednoosobowy, w przypadku wakatu na stanowisku prorektora lub prodziekana. Procedurę 

powyższą, odnośnie stanowiska zastępcy organu jednoosobowego, stosuję się również w 

okresie od wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję zastępcy organu jednoosobowego do 

czasu wyboru nowej osoby mającej pełnić tę funkcję, tzn. w przypadku określonym w ust. 4 

zdanie pierwsze.” 

 

 

58. W § 71 dodaje się nowy ust. 7 i 8 o następującym brzmieniu:  

 

„7. Niepełnej kadencji osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy, a 

także członka Senatu lub Konwentu Uczelni, nie wlicza się do ograniczenia co do ilości 

kadencji wskazanego odpowiednio w § 40 ust. 9, § 44 ust. 8, § 63 ust. 2. § 64 ust. 1, § 65 

ust. 1 albo § 66 ust. 1 statutu.  

8. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób pełniących funkcje organów 

jednoosobowych lub ich zastępców, którzy zostali powołani w drodze konkursu.  W 

przypadku wygaśnięcia mandatu takich osób pełniących funkcje organów 

jednoosobowych lub ich zastępców przeprowadza się ponownie konkurs, z zastrzeżeniem 

ust. 5.” 

 

 

59. W § 72 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„W przypadku, gdy przeciwko Rektorowi toczy się postępowanie karne z oskarżenia 

publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe, 

stosuje się art. 38 ust. 4 ustawy. W trakcie zawieszenia w pełnieniu funkcji Rektora, o którym 

mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, obowiązki Rektora sprawuje jeden z jego zastępców - prorektor 

wybrany przez Senat większością kwalifikowaną 2/3.” 

 

 

60. W § 72 dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu: 

 

„Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio do stanowiska dziekana, z tym że rolę Senatu pełni w 

takim przypadku rada wydziału.” 

 

 

61. W § 74 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu: 

 

 



„Na stanowiskach, o których mowa w ust. 4, mogą być zatrudniane osoby posiadające tytuł 

zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. Senat określa dodatkowe warunki zatrudniania 

ma stanowiskach, o których mowa w ust. 4.” 

 

 

62. § 75 uzyskuje brzmienie: 

 

„§ 75  

 

1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może zostać 

zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 

i 3 ustawy, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz ma znaczne i twórcze 

osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej, artystycznej lub trenerskiej, potwierdzone 

w głosowaniu bezwzględną większością głosów przez radę wydziału, w którym osoba 

ma być zatrudniona, po uzyskaniu pozytywnych recenzji o dorobku kandydata od 

trzech recenzentów posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby 

niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy jest ponadto uzyskanie 

pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, z zastrzeżeniem ust. 

3.  

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego Rektor może 

zatrudnić osobę niespełniającą wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 

3 ustawy, jeżeli osoba ta uzyskała stopnień naukowy doktora w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub za granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami 

badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe.” 

 

 

63. W § 77 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Uczelni w wymiarze przewyższającym połowę 

etatu na czas określony lub nieokreślony na stanowiskach dydaktycznych, naukowych i 

naukowo-dydaktycznych, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, o którym mowa 

w § 79 statutu, z zastrzeżeniem art. 118a ust. 3 i 4 ustawy.” 

 

 

64. W § 78 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego lub urlopu dla poratowania 

zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej. Bieg terminów, o których mowa 

w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu również na czas trwania okresu pobierania zasiłku 

chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym 

spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.” 

 

 

65. W § 79 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 



 

„Postępowanie konkursowe prowadzi się w przypadku zatrudniania nauczyciela 

akademickiego w Uczelni w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub 

nieokreślony na stanowiskach dydaktycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych, z 

zastrzeżeniem art. 118a ust. 3 i 4 ustawy. Warunki i tryb przeprowadzenia konkursu oraz 

skład komisji konkursowej w przypadkach wskazanych w § 63 ust. 5, 64 ust. 5, 65 ust. 3 i 66 

ust. 5 statutu określa się odrębnie.” 

 

 

66. W § 81 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Odwoławcza komisja oceniająca rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez 

komisję oceniającą w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych oraz 

od ocen dokonanych przez wydziałowe komisje oceniające i Rektora, w sytuacji określonej w 

§ 82 ust. 1 zdanie trzecie. Decyzje wydane w sprawie ocen przez odwoławczą komisję 

oceniającą są ostateczne.” 

 

 

67. W § 82 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Okresowej oceny przewodniczących komisji, o których mowa w § 80 ust. 4 pkt 1  statutu, 

dokonuje ta komisja pod przewodnictwem wybranego przez radę wydziału, w którym 

zatrudniony jest przewodniczący danej komisji, przedstawiciela. Zasadę powyższą stosuje się 

odpowiednio do przewodniczącego odwoławczej komisji oceniającej, w przypadku 

wystąpienia trybu odwoławczego, z tym że obowiązki rady wydziału, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, sprawuje w takim przypadku Senat.  Przewodniczącego komisji 

oceniającej w Bibliotece Głównej oraz do oceny jednostek międzywydziałowych ocenia 

Rektor.” 

 

 

68. W § 84 ust. 8 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa lub przekształca się z 

mocy prawa w przypadkach i na zasadach określonych w art. 127 ustawy.” 

 

 

69. W § 85 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Nauczyciel akademicki składa przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później jednak 

niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki (lub przed rozpoczęciem 

semestru w przypadku zmian w zatrudnieniu wpływających na minimum kadrowe), 

oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną Uczelni 

do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego 

stopnia albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku 

studiów tylko drugiego stopnia. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce 

organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej 

jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego 

jednego kierunku studiów pierwszego stopnia. Szczegółowe zasady i warunki zaliczenia 

nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego określa art. 9a ustawy oraz stosowne 

rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.” 



 

70. W § 85 ust. 2 pkt 3 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, do których w 

szczególności zalicza się: konsultacje, hospitacje, dyżury dydaktyczne, przeprowadzanie 

egzaminów, kolokwiów, sprawdzanie prac kontrolnych, opieka nad studiującymi wg 

indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, w przypadku pracowników 

naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych,” 

 

 

71. W § 86 ust. 3 pkt 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„na wniosek nauczyciela akademickiego będącego członkiem Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych lub Rady Głównej Instytutów 

Badawczych, zwolnić go całkowicie lub częściowo z obowiązku prowadzenia zajęć 

dydaktycznych,” 

 

72. § 87 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„§ 87  

 

1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej 

stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, 

płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu 

przeprowadzenia badań poza Uczelnią.  

2. Ubiegający się o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych nauczyciel 

akademicki składa do dziekana wydziału lub odpowiednio kierownika jednostki 

międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej wniosek o udzielenie urlopu wraz z 

projektem badań naukowych lub projektem innej pracy naukowej, opisem dorobku 

naukowego w ciągu ostatnich 5 lat oraz zobowiązaniem do wykonania sprawozdania z 

pracy naukowej po jej zakończeniu.  

3. Płatnego urlopu dla celów naukowych udziela nauczycielowi akademickiemu Rektor 

zgodnie z opinią dziekana albo kierownika jednostki międzywydziałowej lub 

ogólnouczelnianej, co do celowości wykonania pracy naukowej lub badań naukowych 

oraz okresu i terminu, w jakim urlop zostanie udzielony.  

4. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może jednorazowo 

otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.  

5. Warunkiem udzielenia przez Rektora nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu 

naukowego dla przygotowania rozprawy doktorskiej jest wszczęty przewód doktorski 

oraz opinia dziekana co do okresu i terminu w jakim urlop zostanie udzielony.  

6. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po 

przepracowaniu co najmniej 15 lat w Uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla 

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

zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Urlopu udziela Rektor na pisemny 

wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez dziekana albo kierownika 

jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej, na zasadach określonych w art. 

134 ust. 5c-5l i ust. 7 ustawy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia 

nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć jednego roku  w okresie jego całego 

zatrudnienia. W przypadku gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w 



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

dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu. 

7. Nauczyciele akademiccy korzystający z  urlopów dla poratowania zdrowia nie mogą 

w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej  ani prowadzić działalności gospodarczej. 

8. Rektor może udzielić urlopu bezpłatnego dla celów naukowych na wniosek 

nauczyciela akademickiego zaopiniowany przez właściwego dziekana wydziału lub 

kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej.  

9. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego na 

zasadach określonych w art. 133 i 153 ust. 1 ustawy. Tryb udzielania urlopu 

wypoczynkowego określa Rektor.” 

 

 

73. W § 90 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela 

akademickiego na zasadach określonych w ustawie.” 

 

 

74. W § 90 ust. 2 pkt 5 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„przyjmowanie lub żądanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z 

pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w Uczelni,” 

 

 

75. W § 91 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się 

uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. nauczycieli akademickich, z zastrzeżeniem art. 142a 

ust. 1 ustawy.” 

 

 

76. W § 91 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Członkami komisji, o której mowa w ust. 1,  nie mogą być osoby pełniące funkcje: Rektora, 

prorektorów, dziekana, prodziekanów. Osoby pełniące funkcję Rektora lub dziekana mogą 

być członkami komisji po upływie czterech lat od zaprzestania pełnienia tych funkcji.” 

 

 

77. W § 91 ust. 7 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich wyznacza 

składy orzekające i ich przewodniczących, z zastrzeżeniem art. 142 ust. 5 ustawy. 

Przewodniczący komisji ma prawo do upoważnienia swoich zastępców w poszczególnych 

wydziałach do wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących.” 

 

 

78. W § 93 ust. 4 pkt 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

 



„inne rodzaje kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych, 

utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w 

tym również zagranicznymi, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 13 ustawy,” 

 

 

79. W § 93 ust. 8 skreśla się wyrażenie „ust. 1-4” 

 

 

80. W § 93 ust. 9 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Studia doktoranckie w Uczelni tworzy Rektor na wniosek rady wydziału, w którym studia te 

mają być utworzone, z zastrzeżeniem art. 195 ust. 2 i 4a ustawy. Kierownika studiów 

doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady jednostki 

organizacyjnej Uczelni prowadzącej studia doktoranckie i właściwego organu samorządu 

doktorantów. Kierownik studiów doktoranckich powoływany jest spośród nauczycieli 

akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej studia 

doktoranckie, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego i zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu pracy.” 

 

 

81. § 94 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„§ 94  

 

1. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne wskazane w art. 99 

ust. 1 oraz art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy. Warunki pobierania opłat, wskazanych w art. 

160a ust. 1 ustawy, związanych z odbywaniem studiów, a także wysokość tych opłat 

ponoszonych przez studentów, określa umowa między Uczelnią a studentem lub osobą 

przyjętą na studia albo doktorantem, zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Niepodpisania przez studenta lub doktoranta przedłożonej przez 

Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne stanowi 

podstawę do skreślenia z listy studentów lub doktorantów. Zasady i warunki 

dotyczące zawieranych ze studentami lub osobami przyjętymi na studia umów określa 

art. 160a ustawy. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala Rektor, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 2 

i 5 ustawy. 

3. Senat określa szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, wiążące 

Rektora przy zawieraniu umów, o których mowa w art. 160a ust. 1 i art. 195 ust. 10 

ustawy, ze studentem lub doktorantem, oraz tryb i warunki zwalniania - w całości lub 

części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy 

osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach 

stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. 

4. Uczelnia nie pobiera opłat za świadczone usługi wymienione w art. 99a ustawy.  

5. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1, oraz o 

wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług 

Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.” 

 

 

82. W § 95 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 



 

„Uchwała Senatu, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, ustalająca warunki i tryb rekrutacji 

na studia wyższe oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej drogą 

elektroniczną, podawana jest do wiadomości publicznej w informatorze dla kandydatów na 

studia wyższe oraz na stronach internetowych Uczelni; uchwała może być podana do 

publicznej wiadomości również i w inny sposób. Uchwałę podaje się do wiadomości 

publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego 

uchwała dotyczy, i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.” 

 

 

83. W § 95 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów Senat podejmuje stosowną uchwałę w 

sprawie warunków i trybu rekrutacji dla tego kierunku i podaje ją niezwłocznie do 

wiadomości publicznej oraz przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego.” 

 

 

84. W § 95 dodaje się nowy ust. 7a o następującym brzmieniu: 

 

„Kandydat na studia stacjonarne w Uczelni lub student przenoszący się z innej uczelni jest 

obowiązany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych 

kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.” 

 

 

85. W § 95 ust. 13 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, na podstawie uchwały Senatu, 

o której mowa w ust. 2 i 4, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia sprawności 

fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku 

niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na 

studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie mogą dotyczyć 

przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio, 

jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości i zaświadczenie o 

wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z tym że w takim przypadku egzaminy te nie 

mogą dotyczyć przedmiotów wymienionych w ww. zaświadczeniu.” 

 

 

86. § 96 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„§ 96 

 

1. Liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych formach, kierunkach i 

stopniach studiów proponują właściwi dziekani, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, 

a określa Senat, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy oraz 

ograniczenia wskazanego w art. 11c ust. 2 ustawy.  

2. Liczbę studentów studiów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa na 

poszczególnych kierunkach studiów określa Senat, kierując się zasadą 

odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia ich 



odpowiedniego finansowania ze środków publicznych, a także dbając o zgodność 

struktury kierunków studiów z misją Uczelni.  Senat podejmując uchwałę, o której 

mowa w ust. 1, kieruje się również możliwością wypełnienia warunków, o których 

mowa w art. 8 ust. 6 ustawy.” 

 

 

87. W § 97 ust. 4 zdanie trzecie zmienia się wyrażenie „oraz” na „w tym” 

 

 

88. § 99 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„§ 99  

 

1. Studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną na warunkach określonych 

w ustawie i przepisach wykonawczych do niej oraz regulaminie ustalonym przez 

Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów, na podstawie 

art. 186 ust. 1 ustawy.  

2. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną 

na warunkach określonych w ustawie i przepisach wykonawczych oraz regulaminie 

ustalonym przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 

doktorantów, na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy. 

2a. Zasady i warunki przeznaczania środków funduszu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów na cele inne, niż wskazane w ust. 1 i 2, określa art. 103 ustawy. 

3. Uczelnia w ramach dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów może 

finansować remonty domów oraz stołówek studenckich.  

4. Uczelnia może utworzyć własny fundusz stypendialny, o którym mowa w art. 104 ust. 

1 ustawy. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane niezależnie od 

stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1 ustawy. 

Szczegółowe zasady własnego funduszu stypendialnego określa regulamin uchwalony 

przez Senat w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów oraz 

uczelnianym organem samorządu doktorantów.” 

 

 

89. § 102 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„§ 102 

 

1. Monitoring karier zawodowych absolwentów Uczelni prowadzi minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego na podstawie danych zawartych w wykazie, o którym 

mowa w art. 170c ustawy, oraz danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Monitoring, o którym wyżej mowa, jest prowadzony na zasadach 

określonych w art. 13b ust. 1-11 ustawy. 

2. Uczelnia może prowadzić, w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb 

rynku pracy, własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. Zasady i 

tryb prowadzenia badań i ankiet wśród absolwentów Uczelni określa Senat. 

3. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 2, Uczelnia może 

przetwarzać dane osobowe swoich absolwentów obejmujące imiona i nazwisko oraz 

adres do korespondencji. 

4. W Uczelni funkcjonuje Biuro Karier, będące odrębną jednostką organizacyjną, której 

podporządkowanie określa Rektor. Do zadań Biura Karier należy: 



1) udzielanie pomocy, w szczególności studentom, doktorantom i absolwentom 

Uczelni, w uzyskiwaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych, 

2) pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, 

3) udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, 

4) udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych na 

rynku pracy oraz informowanie o możliwościach szkolenia i kształcenia, 

5) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych oraz 

zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

6) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie dla studentów warsztatów uczących 

postawy przedsiębiorczej, 

7) realizowanie innych zadań określonych w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, regulaminie organizacyjnym i innych aktach prawa 

wewnętrznego Uczelni, a także zadań zleconych przez Rektora.” 

 

 

90. W § 104 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na 

podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez Senat na dany rok 

kalendarzowy, zgodnie z art. 100 ust. 2b ustawy i przepisami o finansach publicznych oraz 

rachunkowości.” 

 

 

91. W § 105 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: 

 

„Wydzieloną działalność gospodarczą Uczelnia może prowadzić w formie wyodrębnionych 

finansowo jednostek organizacyjnych lub w innej formie organizacyjno-prawnej 

przewidzianej przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w formie 

spółek kapitałowych.” 

 

 

92. W § 109 w ust. 1 skreśla się wyraz „niniejszy” 

 

 

93. W § 114 dodaje się nowy ust. 6a o następującym brzmieniu: 

 

„Studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem 1 października 2015 r. są prowadzone według 

dotychczasowych programów kształcenia do czasu ich zakończenia.” 

 

 

94. W załączniku nr 7 do statutu  dodaje się nowy ust. 6a o następującym brzmieniu: 

 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący organu kolegialnego może 

zarządzić głosowanie nad projektem uchwały lub zmian do niej w formie elektronicznej. 

Powyższą procedurę można zastosować również w przypadku konieczności wyrażenia 

stanowiska przez dany organ kolegialny.” 

 

 



§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy Statutu AWF w Warszawie pozostają bez zmian. 

2. Dostosowuje się numerację spisu treści Statutu AWF w Warszawie do wprowadzonych 

zmian 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2015 r. 
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