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1 stycznia 2019 r. 

̶ dostosowanie umów o pracę  w zakresie minimalnego wynagrodzenia określonego w 
art. 137 (art. 246 ust. 4 u. wpr.), 

̶ wejście w życie większości przepisów dotyczących gospodarki finansowej uczelni (wśród 
wyjątków np. obsługa bankowa prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego),  

̶ nowa definicja przychodów Uczelni, fundusze uczelni (art. 406-415 u. 2.0);  

̶ niewykorzystane środki z funduszu pomocy materialnej (utrzymanie domów  
i stołówek) przekazuje się na fundusz zasadniczy, 

̶ własny fundusz stypendialny na stypendia za wyniki w nauce dla studentów, stypendia 
naukowe dla pracowników i doktorantów (art. 245 u. wpr.; art. 420  
u. 2.0), 

̶ pomoc materialną wypłaca się z funduszu stypendialnego (nowy fundusz), o którym 
mowa w art. 409 (art. 270 ust. 3 u. wpr.).  
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15 stycznia 2019 r. 

̶ wprowadzenie do POL-on informacji z oświadczeń pracowników o reprezentowanych 
dyscyplinach oraz zaliczaniu do liczby N; w tym także wskazanie wymiaru czasu pracy oraz 
udziale czasu pracy w poszczególnych dyscyplinach (art. 219 ust. 5 u. wpr. dane, o których 
mowa w art. 343 u. 2.0 oraz art. 219 ust. 5 u. wpr.), 

̶ rektor informuje ministra o stanie środków funduszu stypendialnego (art. 241 ust. 6 u. 2.0). 
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31 stycznia 2019 r. 

̶ uczelnia składa do CK oświadczenia o przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia do 
odpowiedniej  dyscypliny w jednej z dziedzin (art. 177 u. wpr.). 

 

 



5 

31 marca 2019 r. 

̶ dostosowanie programów studiów rozpoczynanych w roku akademickim 2019/2020 do 
przepisów ustawy (m.in. w zakresie dłuższych praktyk zawodowych na studiach pierwszego 
stopnia i jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym), 
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30 kwietnia 2019 r. 

̶ ostatni dzień w którym postępowania w sprawie stopni i tytułu wszczynane są wg „starych zasad”, 

̶ od 1.05.2019 r. do 30.09.2019 r. - nie wszczyna się nowych postępowań w sprawie nadania stopnia 
doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, 

̶ ostateczny termin ogłoszenia  po raz pierwszy  konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości-
uczelnia badawcza” (art. 305 u. wpr.). 
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31 maja 2019 r. 

̶ ogłoszenie po raz pierwszy zasad rekrutacji do szkół doktorskich (art. 291 u. wpr.). 
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30 czerwca 2019 r. 

̶ powołanie przez senat  pierwszej rady uczelni na okres półtora roku (art. 230 u. wpr.); 
pierwsza rada wyłącznie: opiniuje statut, wskazuje kandydata na rektora, określa tryb 
funkcjonowania – inne zadania rady do dnia 1.10.2019 r. realizuje senat, 

̶ legitymacje dla studentów i doktorantów – na zasadach dotychczasowych. 



9 

30 września 2019 r. 

̶ komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne - tracą moc, 

̶ rady wydziału i ich kierownicy przestają być organami (art. 228 ust. 2 u. wpr.), 

̶ prorektorzy przestają pełnić swoją funkcję (art. 228 ust. 3 u. wpr.), 

̶ uczelnia nie zawiera umów ze studentami a podaje na BIP wysokość opłat przed 
rozpoczęciem rekrutacji (art. 80 u. 2.0),  

̶ nadzór merytoryczny na studiami doktoranckimi należy do rad jednostek. 
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1 października 2019 r. 

̶ rektor wstępuje w prawa i obowiązki dziekanów (art. 228 ust. 4 u. wpr.), 

̶ dostosowanie kierunków studiów do dyscyplin, wskazanie dla każdego kierunku  
% udział dyscyplin (art. 214 u. wpr.); suma udziałów 100%, 

̶ połączenie kierunków o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie przyporządkowanych do tej 
samej dyscypliny,  

̶ uczelnia wydaje absolwentowi nowy dyplom ukończenia studiów wg nowych kryteriów wydanych w 
rozporządzeniu (art. 265 u. wpr.), 

̶ dostosowanie przez senat programów studiów rozpoczynających się 2019/2020 do wymagań ustawy (art. 
268 ust.2 u. wpr.), 

̶ dostosowanie przez senat organizacji potwierdzania efektów kształcenia do wymagań ustawy (art. 269 u. 
wpr.), 

̶ do tego dnia, senat lub inny organ nadaje stopień naukowy jeszcze zgodnie ze „starymi” przepisami, 

̶  czynności związane z tytułem naukowym prowadzi senat, 
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1 października 2019 r. 

̶ stypendia studenckie (art. 86-95 u. 2.0), 

̶ wejście w życie: statutu uczelni, regulaminu studiów, regulaminu szkół doktorskich, regulaminu pracy   
oraz uchwał w sprawie czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia, 

̶ rozpoczęcie studiów przez studentów kształcących się według nowych zasad dotyczących czasu 
trwania studiów niestacjonarnych i długości praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia i 
jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym, 

̶ rozpoczęcie kształcenia przez pierwszych doktorantów w ramach szkół doktorskich; kryteria 
ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej (art. 198-216 i 263 u. 2.0), 

̶ pierwszy dzień, w którym mogą być wszczynane według nowych zasad postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, 

̶ minister dostosuje ZSI systemu POL-on do przepisów ustawy, (art. 219. 3. u. wpr.) 

̶ nadzór merytoryczny na studiami doktoranckimi od 1.10.2019 r. do 31.12.2023 r. – wskazuje statut 
uczelni. 

 



Statut Uczelni 

Art. 34.  

1. Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczególności:  

1) sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania 
kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni;  

2) skład rady uczelni oraz senatu;  

3) zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów;  

4) zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni;  

5) typy jednostek organizacyjnych uczelni;  

6) funkcje kierownicze w uczelni;  

7) zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania;  

8) tryb nadawania tytułu doktora honoris causa;  

9) zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię;  

10) zasady dysponowania mieniem uczelni;  

11) tryb nadawania regulaminu organizacyjnego;  

12) przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.  
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Art. 34.  

 

 2. Statut uczelni publicznej uchwala senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowej liczby członków po zasięgnięciu opinii rady uczelni wyrażonej większością 
głosów statutowej liczby członków  oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających 
w uczelni.  
 
Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu statutu.  
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Statut Uczelni 



Tryb opracowania nowego statutu 

Art. 23. 2. Do zadań rektora należy w szczególności:  

3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;  

Projekt statutu do dnia 31.01.2019 

Konsultacje projektu do dnia 15.03.2019 

 

Art. 18. 1. Do zadań rady uczelni należy:  

2) opiniowanie projektu statutu;  

Powołanie Rady Uczelni do dnia 29.03.2019 

Zaopiniowanie projektu statutu przez RU do dnia 30.04.2019 

Opinia związków zawodowych do dnia 14.06.2019 

 

Art. 28. 1. Do zadań senatu należy:  

1) uchwalanie statutu;  

Uchwalenie nowego statutu do dnia 28.06.2019 
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Struktura jednostek wewnętrznych 

Politechnika Śląska 

Rady naukowe 
dyscyplin 

Komisje  
ds. stopnia dr. 

REKTOR 

Wydział .... 

Katedra  
(dyscyplina) 

Pracownia 
Zespół 

zadaniowy 

Katedra  
(dyscyplina) 

Laboratorium 

Pracownia... 

Laboratorium 
Ogólnouczelniane 

Pracownia .... 

Instytut …. 
(dyscyplina) 

  Zakład Laboratorium 

Pracownia ..... 

Prorektorzy 
Administracja 

centralna 

Senat Rada Uczelni 
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Procesy w zakresie działalności badawczej i dydaktycznej 

Politechnika Śląska 

Senat 
Rady naukowe 
dyscyplin (11) 

Komisje  
ds. stopnia dr 

REKTOR 

Kolegium Kształcenia  
(Szkoła Inżynierów) 

Rada  
Kształcenia 

Kierunki studiów … 

Kolegium doktorów 
(Szkoła doktorów) 

Szkoły doktorskie 

Wydziały  
i jednostki 

Prorektorzy 

Administracja 
centralna 

Sekcja SZJK 

Przedmioty kształcenia  
i prowadzący 

Programy i prowadzący, 
promotorzy 

Członkowie 
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Postępowania 
ws.  stopnia dr 

Ewaluacja naukowa 

Nadzór 

Rada Uczelni 

Sekcja SZJK 

Audyt SZJK 

Rada  
Kształcenia 

Audyt SZJK 

Samorząd  
Studencki 

Członkowie 

Członkowie 

Samorząd  
Doktorantów 

Członkowie 
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Statut 
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Dział I  Postanowienia Ogólne 
Dział II  Organy Uczelni 
Dział III  Organizacja 
Dział IV  Funkcje kierownicze w uczelni oraz zasady powoływania osób do pełnienia tych funkcji i ich odwoływania 
Dział V  Pracownicy Uczelni 
Dział VI  Studia, studenci i doktoranci 
Dział VII  Tryb nadawania regulaminu organizacyjnego 
Dział VIII  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na politechnice 
Dział IX  Gospodarka mieniem uczelni 
Dział X  Zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni 
Dział XI  Przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń 
Dział XII  Przepisy przejściowe i końcowe 
 
Załącznik nr 1  Tryb i warunki postępowania konkursowego poprzedzającego nawiązanie pierwszego stosunku pracy z 
  nauczycielem akademickim 
Załącznik nr 2  Zasady organizowania wyborów do organów politechniki 
Załącznik nr 3  Sposób powoływania i odwoływania organów uczelni 
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§ 10 

Rodzaje organów uczelni 
 

1.Organem jednoosobowym Politechniki jest rektor. 

2.Organami kolegialnymi Politechniki są: rada uczelni, senat oraz rady dyscyplin. 

3.Organem wyborczym Politechniki jest kolegium elektorów. 

4.Organy Politechniki są organami kadencyjnymi. 

5.Ta sama osoba może być rektorem lub członkiem tego samego organu kolegialnego nie więcej niż przez dwie 

następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osoby wchodzącej w skład senatu, pełniącej funkcję rektora. 
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§ 12 

Kompetencje rektora 

1.Rektor zarządza Politechniką i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2.Rektor  jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. 
3.Zadania rektora określa ustawa i niniejszy statut. Do zadań rektora należy między innymi: 

 
1) przygotowanie projektu statutu Uczelni, 
2) przygotowanie projektu strategii Uczelni oraz składanie sprawozdań z jej realizacji, 
3) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej, 
4) powoływanie osób do pełnienia  funkcji kierowniczych w Uczelni i ich odwoływanie, 
5) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, 
6) tworzenie szkół doktorskich, 
7) prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni, 
8) zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni.  

 

4.Rektor wydaje regulamin organizacyjny, regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania. 
5.W przypadku długotrwałej choroby lub innej przyczyny utrudniającej czasowo wykonywanie obowiązków, 
obowiązki rektora do czasu ustania przyczyny, wykonuje prorektor wyznaczony przez radę Uczelni. 
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§ 13 

Rada Uczelni 
1.W skład rady uczelni wchodzi sześć osób, w tym co najmniej trzy osoby spoza wspólnoty uczelni, co najmniej jeden 

przedstawiciel wspólnoty Uczelni. W skład rady uczelni wchodzi dodatkowo przewodniczący samorządu studenckiego.  
2.Członków rady uczelni powołuje i odwołuje senat. 
3.Członkiem rady uczelni może być wyłącznie osoba, która nie pełni funkcji kierowniczych w Uczelni, określonych w 

niniejszym statucie oraz spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy. 
4.W przypadku kandydowania na funkcję rektora, członek rady Uczelni składa rezygnację z pełnienia funkcji członka 

rady a senat przeprowadza wybory uzupełniające.  
5.Członkowie rady uczelni będący pracownikami Uczelni powinni posiadać co najmniej dziesięcioletni staż pracy i 

stopień naukowy doktora oraz co najmniej jedno z niżej wymienionych dokonań: 
1)doświadczenie związane z praktycznym wykorzystaniem wyników badań naukowych  

w działalności przemysłowej, naukowej lub usługowej, 
2)osiągnięcia organizacyjne w szczególności w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej i finansowej 

właściwej dla działalności uczelni lub wprowadzania innowacyjnych procedur zarządczych, 
3)praktykę w międzynarodowej współpracy w zakresie właściwym dla uczelni, 
4)umiejętność kierowania zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane  

w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych. 
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5. Członkowie rady spoza wspólnoty uczelni oprócz wymagań, o których mowa w ust. 3, powinni łącznie: 
 

1)wykazać się współpracą z Uczelnią w zakresie pobudzenia aktywności innowacyjnej i doskonalenia 
zawodowego kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenia procesu dydaktycznego o 
praktyczne aspekty w różnych dziedzinach oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji, 
 

2)posiadać co najmniej dziesięcioletni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych  
z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim, w tym 
co najmniej czteroletni staż na stanowisku kierowniczym.  

§ 13 

Rada Uczelni 
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§ 24 

Skład rady dyscypliny 

1.W dyscyplinie naukowej, w której Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora tworzy się 
radę dyscypliny. W przypadku utraty stosownych uprawnień rada dyscypliny ulega rozwiązaniu, a niezakończone sprawy 
Uczelnia przekazuje innym podmiotom zgodnie z trybem określonym w ustawie.   
2.Rada dyscypliny liczy do 20% liczby pracowników w przeliczeniu na pełny etat deklarujących daną dyscyplinę, jednak 
nie mniej niż 8 osób. 
3.Każda jednostka organizacyjna zatrudniająca co najmniej 12 nauczycieli akademickich w przeliczeniu na pełne etaty, 
deklarujących daną dyscyplinę powinna być reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela w radzie 
dyscypliny. 
4.Pracami rady dyscypliny kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez rektora.  
5.Przewodniczącego rady dyscypliny powołuje rektor spośród co najmniej dwóch kandydatów  będących  profesorami 
lub profesorami Uczelni o największym dorobku naukowym wskazanych przez członków rady. 
6.Kandydat na przewodniczącego przygotowuje oraz przedstawia radzie dyscypliny i rektorowi program rozwoju danej 
dyscypliny. 
7.Rektor powołuje i odwołuje zastępcę przewodniczącego rady dyscypliny na wniosek przewodniczącego. 
8.Kadencja rady dyscypliny odpowiada kadencji senatu. 
9.Członkiem rady dyscypliny nie może być rektor. 
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§ 25 

Kompetencje rady dyscypliny 

Do kompetencji rady dyscypliny należy: 
1) podejmowanie wszelkich czynności w przedmiocie nadawania stopni naukowych, 
2) przygotowanie strategii rozwoju dyscypliny i badań naukowych w danej dyscyplinie, 
3) bieżące monitorowanie dorobku naukowego w dyscyplinie oraz prowadzenie działań mających na celu 

uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej w danej dyscyplinie, 
4) ewaluacja działalności naukowej podstawowych lub wewnętrznych jednostek organizacyjnych przypisanych 

do danej dyscypliny, 
5) dostarczanie danych do algorytmu podziału pierwotnego subwencji, 
6) opiniowanie zakupów aparatury badawczej i dbałość o jej efektywne wykorzystanie, 
7) nadzór merytoryczny nad szkołami doktorskimi w zakresie danej dyscypliny, 
8) udział w tworzeniu programów kształcenia dla szkół doktorskich, 
9) monitorowanie kształcenia (kierunków studiów) w obszarze swojej dyscypliny i przekazywanie opinii w tym 

zakresie właściwemu prorektorowi, zarządzającemu systemem kształcenia w uczelni oraz kierownikom 
jednostek podstawowych uczelni realizujących kształcenie, 

10) opiniowanie wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich deklarujących daną dyscyplinę. 



24 

§ 30 

Typy jednostek organizacyjnych  
1.Jednostki organizacyjne wspierają działanie Politechniki i jej rozwój, jako uczelni akademickiej łączącej badania     
naukowe z dydaktyką. 
2.Jednostkami organizacyjnymi Politechniki są: 

1)podstawowe jednostki organizacyjne oraz ich wewnętrzne jednostki organizacyjne, 
2)ogólnouczelniane jednostki organizacyjne, 
3)usługowe jednostki organizacyjne. 

3.Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są: wydział, instytut, laboratorium badawcze, które bezpośrednio 
podlegają rektorowi.  
4.Podstawowe jednostki organizacyjne w zależności od rodzaju mogą zawierać w swojej strukturze wewnętrzne 
jednostki organizacyjne odpowiednio w formie: katedry, zakładu, laboratorium lub pracowni.  
5.Kierownik podstawowej lub wewnętrznej jednostki organizacyjnej może powoływać czasowo zespoły do realizacji 
określonych zadań wraz z ich koordynatorem.  
6.Instytut prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną głównie w ramach jednej dyscypliny, wydział natomiast  
w ramach dyscyplin reprezentowanych przez jego jednostki wewnętrzne. 
7.Instytut lub wewnętrzna jednostka organizacyjna wydziału prowadząca działalność badawczo-dydaktyczną lub 
badawczą jest przypisana do tej dyscypliny, którą deklaruje największa liczba pracowników danej jednostki  
w przeliczeniu na pełny etat.  
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§ 31 

Wydział 
 

1.Wydział jest jednostką organizacyjną, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 

1)realizuje kształcenie na studiach prowadzonych przez Uczelnię oraz w ramach szkół doktorskich,  
2)zapewnia warunki do prowadzenia badań naukowych dla jednostek wewnętrznych lub innych jednostek 
podstawowych Uczelni w zakresie infrastruktury, obsługi administracyjnej i finansowej, 
3)jest miejscem wykonywania pracy dla co najmniej pięćdziesięciu nauczycieli akademickich dla których 
Politechnika jest podstawowym miejscem pracy, w tym co najmniej dwunastu samodzielnych nauczycieli 
akademickich, w tym trzech posiadających tytuł profesora. 

 
2.Wydziałem kieruje dziekan przy pomocy nie więcej niż trzech prodziekanów, w tym prodziekana ds. kształcenia. 
3.Jednostką wewnętrzną wydziału jest katedra lub laboratorium.  
4.Ciałem opiniodawczym i doradczym dziekana jest rada wydziału złożona z kolegium dziekańskiego, kierowników 
jednostek wewnętrznych, przewodniczących rad samorządu studentów i doktorantów. 



26 

§ 32 

Instytut 
 

1.Instytut jest jednostką organizacyjną, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 

1)realizuje kształcenie co najmniej na jednym kierunku studiów lub w ramach szkoły doktorskiej, 
2)organizuje i koordynuje badania w ramach przypisanej dyscypliny naukowej, 
3)jest miejscem wykonywania pracy dla co najmniej trzydziestu nauczycieli akademickich, dla których 
Politechnika jest podstawowym miejscem pracy deklarujących co najmniej 50% czasu pracy w danej dyscyplinie, 
w tym nie mniej niż dziesięciu samodzielnych nauczycieli akademickich, w tym dwóch posiadających tytuł 
profesora. 

 
2.Instytutem kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców, w tym jednego ds. kształcenia. 
3.Jednostką wewnętrzną instytutu jest zakład lub pracownia. 
4.Ciałem opiniodawczo-doradczym dyrektora jest rada jednostki o składzie odpowiednio określonym w § 31 ust. 4.  
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§ 34 

Katedra 
 

1.Katedra jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność dydaktyczną w ramach zleconych zajęć oraz        
działalność naukową głównie w ramach jednej dyscypliny naukowej. 

 
2.Katedrę można utworzyć, jeżeli pracuje w niej co najmniej dwunastu nauczycieli akademickich, dla których 
Politechnika jest podstawowym miejscem pracy, deklarujących co najmniej 50% czasu pracy w danej dyscyplinie, w 
tym nie mniej niż pięciu samodzielnych nauczycieli akademickich lub trzech samodzielnych, w tym jeden z tytułem 
profesora. 

 
3.Katedrą kieruje kierownik katedry przy pomocy jednego zastępcy. 

 
4.W katedrze może być utworzona pracownia.  
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DZIAŁ IV  
FUNKCJE KIEROWNICZE W UCZELNI ORAZ ZASADY POWOŁYWANIA OSÓB  

DO PEŁNIENIA TYCH FUNKCJI I ICH ODWOŁYWANIA 
 

§ 48 

Funkcje kierownicze 
 

1.Na Politechnice funkcje kierownicze w rozumieniu ustawy  sprawują: prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor 
instytutu/laboratorium badawczego i ich zastępcy.   

 
2.Warunkiem pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w ust. 1 jest zatrudnienie w Uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy i spełnienie wymagań wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 1-5  
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§ 49 

Prorektorzy 
 

1.Rektor na okres sprawowania swojej funkcji powołuje prorektorów, po zasięgnięciu opinii senatu. Liczbę i zakres 
obowiązków prorektorów określa rektor. 

 
2.Powołanie prorektora właściwego ds. studenckich wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Niezajęcie 
stanowiska przez samorząd w terminie pięciu dni uważa się za wyrażenie zgody.  

 
3.Rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni powołuje prorektora właściwego do zarządzania infrastrukturą oraz 
inwestycjami, któremu bezpośrednio podlega dyrektor administracyjny. 

 
4.Prorektorów odwołuje rektor. 
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§ 50 

Dziekan, prodziekan  
 

1.Dziekana powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu. 
 

2.Rektor powołuje prodziekanów na wniosek dziekana tej jednostki, w liczbie nie więcej niż trzech, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

 
3.Powołanie prodziekana ds. kształcenia wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Niezajęcie stanowiska 
przez samorząd w terminie pięciu dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za wyrażenie zgody. 

 
4.Rektor może odwołać prodziekana z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana. 

 
5.Przepis ust. 1-4 stosuje się do dyrektora instytutu/laboratorium badawczego i ich zastępców. 
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§ 51 

Stanowiska kierownicze 
 

1.Stanowiska kierownicze w jednostkach/komórkach organizacyjnych Uczelni,   niewymienione  w § 48, nie stanowią 
funkcji kierowniczych w rozumieniu ustawy. 

 
2.Na stanowiska kierownicze, o których mowa w ust. 1 rektor powołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek 
bezpośredniego przełożonego, chyba że sposób powołania wynika z regulaminu jednostki organizacyjnej,   
z zastrzeżeniem ust. 2. 

 
3.Na stanowiska kierownicze w wewnętrznej jednostce organizacyjnej powołuje rektor po zasięgnięciu opinii 
pracowników tej jednostki, w trybie określonym w ust. 4.   

 
4.Na ogólnym zebraniu pracowników wewnętrznej jednostki organizacyjnej rektor wskazuje kandydata do objęcia 
funkcji kierowniczej i zasięga opinii pracowników o kandydacie.  Opinia wyrażana jest w głosowaniu tajnym przez 
wszystkich pracowników tej jednostki. Opinia nie jest wiążąca dla rektora. Do głosowania stosuje się odpowiednio 
przepisy określone w zał. 2 do Statutu.    
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§ 52 
 

Do odwołania z funkcji kierowniczych stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do ich powołania.    



Dziękuję za uwagę 
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