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§ 39 

1. Senat Uczelni obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

3. Zwołanie posiedzenia zwyczajnego następuje poprzez wysłanie imiennych 
zawiadomień o posiedzeniu senatu wraz z podaniem proponowanego porządku 
obrad oraz projektów uchwał, a w miarę możliwości także innych materiałów 
pisemnych do wszystkich członków senatu oraz do osób biorących udział w 
posiedzeniu senatu z głosem doradczym, nie później niż na tydzień przed 
terminem posiedzenia. 

4. Nadzwyczajne posiedzenie senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na 
wniosek … 

5. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia senatu następuje w trybie określonym  
w ust. 3. 

Obowiązujący statut Politechniki Śląskiej – nadzwyczajne posiedzenie senatu 



§ 39 

6. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie nadzwyczajne senatu rektor może 
zwołać bez zachowania wymagań określonych w ust. 3. 

7. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia senatu obejmuje wyłącznie sprawy 
określone we wniosku. Na posiedzeniu nadzwyczajnym nie mogą być 
podejmowane uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. 

Obowiązujący statut Politechniki Śląskiej 



Ustawa PSWiN – tryb uchwalania statutu uczelni 

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. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg 
zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 



Art. 227.  

1. Statuty uczelni:  

1) publicznych – uchwalą senaty,   

– na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1: statuty wchodzą w życie 
z dniem 1 października 2019 r.   

 

3. Statuty uczelni obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 
zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów, o których mowa w ust. 1 …   

Przepisy wprowadzające Ustawę PSWiN 



Art. 228  

1. Senaty oraz inne działające zamiast senatu organy kolegialne uczelni publicznych,  
o których mowa w art. 60 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz najwyższe 
organy kolegialne uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 ust. 5 tej ustawy, 
stają się senatami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.  

2. Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych,    
o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz kierownicy 
podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 6 tej 
ustawy, przestają być organami uczelni.  

Przepisy wprowadzające ustawę PSWiN 



Art. 228  

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 
września 2019r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej  
w art. 169 pkt. 3, pełnią tę funkcję.  

4. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki 
kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.  

Przepisy wprowadzające ustawę PSWiN 



Art. 232  

1. Senaty uczelni publicznych działają do końca kadencji rozpoczętej przed dniem 
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.  

2. Kadencje senatów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do 
dnia 31 sierpnia 2020 r.  

3. Kadencji senatów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych 
zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 30 ust. 2 
ustawy, o której mowa w art. 1.  

Przepisy wprowadzające ustawę PSWiN 



1.Uporządkowanie struktury organizacyjnej, zapewniającej rozwój i współpracę 
zespołów badawczych. 

2.Uproszczenie obsługi administracyjnej i finansowej w obszarze badań i kształcenia. 

3.Stworzenie jednego, spójnego systemu awansowania i polityki płacowej 
nauczycieli akademickich. 

4.Uelastycznienie systemu kształcenia, zapewniając możliwość atrakcyjnego dla 
studentów kształcenia w kierunkach priorytetowych dla gospodarki i nauki. 

5.Rozwój badań naukowych w priorytetowych obszarach badawczych dla 
gospodarki i nauki. 

6.Optymalne wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej i badawczej. 

7.Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i kształcenia. 

Zadania dla Uczelni 



1.Wprowadzenie niezbędnych zmian w Uczelni, wynikających z realizacji przyjętej 
strategii rozwoju oraz dostosowania do przepisów ustawy PSWiN. 

2.Zachowanie wypracowanych dobrych praktyk i mechanizmów funkcjonowania 
Uczelni.  

3.Uwzględnienie ustawowych uprawnień wszystkich organów uczelni, 
zapisanych w ustawie PSWiN. 

4.Wprowadzenie tylko dwóch poziomów jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność badawczo-dydaktyczną (tj. jednostki podstawowe  
i jednostki wewnętrzne). 

5.Zapewnienie sprawnego zarządzania i realizacji strategii Uczelni poprzez 
optymalizację struktury organizacyjnej i systemu powoływania osób do pełnienia 
funkcji kierowniczych. 

Założenia do statutu 



6. Udoskonalenie procesu kształcenia i oferty dydaktycznej Uczelni. 

7. Zapewnienie demokratycznych i obiektywnych warunków wyboru rektora 
przez wspólnotę Uczelni. 

8. Wzmocnienie kompetencji senatu Politechniki Śląskiej, jako głównego organu 
uchwałodawczego Uczelni. 

9. Utworzenie niezbędnych organów kolegialnych, dodatkowych w stosunku do 
zapisów ustawy, w zakresie nadawania stopni naukowych oraz rozwoju  
i podnoszenia poziomu badań w dyscyplinach naukowych. 

10.Zapewnienie swobody prowadzenia badań naukowych. 

Założenia do statutu – c.d.  



 
 USTAWA  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Art. 5.  

1. Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach 
naukowych, a twórczość artystyczną – w dziedzinie sztuki i dyscyplinach 
artystycznych.  

2. Kształcenie prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinie 
sztuki i dyscyplinach artystycznych. 

Art. 17.  

1. Organami uczelni:  

 1) publicznej – są rada uczelni, rektor i senat  
…… 

2. Statut uczelni może przewidywać również inne organy uczelni. 



Zadania Rady Uczelni 

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

1) opiniowanie projektu strategii uczelni 
2) opiniowanie projektu statutu 
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni 
4) monitorowanie zarządzania uczelni 
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat 
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni 
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.  

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.  



Zadania Rady Uczelni 

Art. 18. c.d. 

3. W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do 
dokumentów uczelni.  

4. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, 
członkowie rady uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.  

5. Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności. 



Zadania Senatu 

Art. 28.1. Do zadań senatu należy:  

1) uchwalanie statutu 

2) uchwalanie regulaminu studiów  
3) uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji 
4) powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni  
5) opiniowanie kandydatów na rektora  

6) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni  

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 



Zadania Senatu 

Art. 28.1. c.d. 

10) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na 
kształcenie specjalistyczne  

11) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego  

12) ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich 

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 kwalifikacji nadawanych po 
ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia – zgodnie z ustawą  
z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

16) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.  



Zadania Senatu 

4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8, może być wykonywane przez inny 
określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Statut 
może określić tylko jeden organ w zakresie danej dyscypliny, a w przypadku 
uczelni spełniającej warunek, o którym mowa w art. 185 ust. 3 – w zakresie 
danej dziedziny.  



Zadania Rektora 
Art. 23.  

1. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 
przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni.  

2. Do zadań rektora należy w szczególności:  

1) reprezentowanie uczelni 
2) zarządzanie uczelnią 
3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni  
4) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni 
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy 
6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie 
7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni 
8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu  
9) tworzenie szkół doktorskich 
10) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni  
11) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni.  



Zadania Rektora 

Art. 23.  c.d. 

3. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa:  

1) strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury  

2) organizację oraz zasady działania administracji uczelni.  

4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez rektora służy wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.  

5. Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków 
należą sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia 
odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów. Niezajęcie 
stanowiska przez samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za 
wyrażenie zgody. 



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.  



Tryb opracowania nowego statutu 

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

3) przygotowywanie projektu statutu uczelni  

  Projekt statutu                dnia 31.01.2019  
  Konsultacje projektu      do dnia 15.03.2019 

  Pozytywna opinia senackiej komisji statutowej      dnia 21.05.2019 
Art. 18. 1. Do zadań rady uczelni należy:  

2) opiniowanie projektu statutu;  
  Powołano radę uczelni               dnia 25.03.2019 
  Zaopiniowanie projektu statutu przez RU             dnia 30.05.2019 

  Opinie związków zawodowych             dnia 06.05.2019 

Art. 28. 1. Do zadań senatu należy:  
1) uchwalanie statutu;  
Przedłożenie nowego statutu senatowi do uchwalenia  dnia 3.06.2019 



Realizacja prac związanych z wdrażaniem ustawy PSWiN 

1. Uruchomiono stronę internetową umożliwiającą zadawanie pytań związanych z 
wdrażaniem zapisów Ustawy 2.0 oraz zgłaszanie uwag do nowego statutu (od 
15.02) 

2. Zbierano uwagi społeczności akademickiej 

3. Powołano m.in. zespoły: 

• Zespół ds. opracowania założeń do nowego statutu 

• Zespół ds. konsultacji zapisów w nowym statucie 

• Zespół opiniujący ds. oświadczeń pracowników o dziedzinie i dyscyplinie 

• Radę kształcenia kolegium studiów 

• Radę kształcenia szkoły doktorów 

• Zespół ds. opracowania systemu zlecania zajęć 

• Zespół do opracowania i wdrożenia centrum usług wspólnych 



Realizacja prac związanych z opiniowaniem projektu statutu 

• Stronę konsultacyjną nowego Statutu PŚ utworzono dnia 15 lutego, a dodano 
nowe treści 28 lutego. 

•  Na stronie zamieszczono odpowiedzi na pytania i sugestie dotyczące wersji nr 1 z 
dnia 31 stycznia 2019 roku od 7 pojedynczych osób, a także – w formie plików – na 
2. zebrane zbiorowe uwagi. 

• Uwagi można było przesyłać na adres e-mail statut@polsl.pl -  na dzień 2 czerwca 
skrzynka zawiera czterdzieści wiadomości.  

• W dniu 31 stycznia pracownicy Uczelni w domenie polsl.pl otrzymali wiadomości 
dotyczące rozpoczętych konsultacji projektu Statutu. 

• Uwagi i sugestie dotyczące zapisów projektu można było przekazywać 
elektronicznie na specjalnie w tym celu utworzony adres w terminie do dnia 15 
marca 2019r. 

https://poczta.polsl.pl/owa/redir.aspx?C=0G0SezvolAhqfLX-l1iARH0OPpfa0gPlrXar9ZLFsCoIHRbYm-fWCA..&URL=mailto:statut@polsl.pl


Kalendarium prac nad statutem 

Otwarte spotkania ze społecznością akademicką odbyły się:  

1. 24.10.2018 r. – przedstawiano i dyskutowano sprawy dotyczące dyscyplin 
naukowych. 

2. 27.11.2018 r. – przedstawiano i dyskutowano sprawy dotyczące struktury Uczelni. 

3. 04.02.2019 r. – prezentowano pierwszy projekt statutu Uczelni. 

4. 06.03.2019 r. – prezentowano drugi projekt statutu Uczelni    z uwzględnieniem 
wielu uwag zgłoszonych na lutowym spotkaniu, jak również zgłaszanych drogą 
mailową, na adres statut@polsl.pl. 

 

31.10. 2018r. i 9.11.2018 r. –  spotkania ze związkami zawodowymi w sprawie 
wypracowania dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania 
stanowisk nauczycieli akademickich. 

mailto:statut@polsl.pl


§ 42 

1. Senat może powoływać senackie komisje stałe i doraźne, określając ich zadania i 
kompetencje w uchwałach o ich powołaniu. 

2. Stałe komisje powołuje senat do określonych dziedzin swego działania. Komisje 
te opiniują i przygotowują sprawy pod obrady senatu. Wnioski komisji nie są 
wiążące dla organów wykonawczych Uczelni. 

……………… 

5. Komisje stałe są powoływane na okres kadencji senatu  

Obowiązujący statut Politechniki Śląskiej 



Kalendarium prac nad statutem 

Senacka komisja statutowa spotykała się sześciokrotnie tj. 

• 8.02, 28.02, 11.03, 20.03, 27.03 - pracując nad poszczególnymi częściami statutu.  

• 3.04. pozytywne zaopiniowanie i rekomendowanie projektu statutu dla Rady 
Uczelni i związków zawodowych.  

• 21.05.2019 senacka komisja statutowa podjęła uchwałę rekomendującą 
Wysokiemu Senatowi uchwalenie Statutu w wypracowanym kształcie.  

 
 



Kalendarium prac nad statutem 

Wielokrotne konsultacje z kierownikami jednostek oraz innymi gremiami: 

• 13-14.09.2018, 13.11.2018, 21.02.2019, 27.02.2019, 1.03.2019, 8.03.2019, 
15.03.2019 - dyskutowano z dziekanami w szczególności na temat struktury 
organizacyjnej oraz kompetencji stanowisk kierowniczych w jednostkach 
organizacyjnych. 

• 29.01.2019 spotkanie z samorządem doktorantów w sprawie kształcenia 
doktorantów 

• 22.03.2019 odbyło się spotkanie z dyrektorami instytutów. 

• 6.05.2019 odbyło się spotkanie z dziekanami w sprawie szkół doktorskich. 
 



Kalendarium prac nad wrażaniem ustawy PSWiN 

1. Nowy statut     obowiązuje od  01.10.2019 

2. Regulamin studiów i szkoły doktorskiej  na senat  w dniu  24.06.2019 

3. Regulamin pracy   obowiązuje od  01.10.2019 

4. Regulamin wynagradzania    do 31.03.2020 

5. Regulamin organizacyjny    obowiązuje od 01.10.2019 

6. Powołanie Rad Dyscyplin     do 30.10.2019 

7. Obsługa Rad Dyscyplin na wydziałach    do 31.12.2019 

8. Zlecanie zajęć jak dotychczas    do 31.12.2019 

9. Dostosowanie struktury jednostek    do 31.12.2019 

10. Struktura administracji jednostek jak dotychczas   do 31.12.2019 



Dziękuję za uwagę 



Organy jednoosobowe i kolegialne 



Ustawa PSWiN – Kompetencje organów uczelni 

Art. 18. 1. Do zadań rady uczelni należy:  
1) …………………………………… 
7) Wykonywanie innych zadań określonych w statucie 

 
Art. 28.1. Do zadań senatu należy: 

1)………………………………… 
16) Wykonywanie innych zadań określonych w statucie 

 
Art. 23. 1. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni.  
2. Do zadań rektora należy w szczególności:  
…………………… 

 
 



§ 36 

1. Organami kolegialnymi Uczelni są senat i rady wydziałów. 

 …... 

4. Wyboru przedstawicieli poszczególnych grup pracowników do organów kolegialnych 
dokonuje się w trybie określonym w § 59. 

6. Mandat członka organu kolegialnego wygasa przed upływem kadencji, w 
szczególności w razie: 

 …… 

4) utraty statusu studenta lub doktoranta 

5) zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni 

…… 

7. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego stwierdza odpowiednio rektor lub 
dziekan. 

Dotychczasowy statut Politechniki Śląskiej 



§ 36 

9. Członkiem senatu można być nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. 
Ograniczenie to nie dotyczy osób wchodzących w skład senatu w związku z 
pełnieniem funkcji organu jednoosobowego uczelni lub jego zastępcy. 

Dotychczasowy statut Politechniki Śląskiej 

Art. 228. PSWiN 

2. Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych, o 
których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz kierownicy 
podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 6 tej 
ustawy, przestają być organami uczelni.  

4. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki 
kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.  



§ 37 
2. W skład senatu wchodzą: 

1) rektor jako przewodniczący 
2) prorektorzy 
3) dziekani 
4) wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdego wydziału 
5) jeden wybrany przedstawiciel nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, spośród … 
6) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich po jednym z każdego wydziału 

oraz …… 
7) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów … 
8) wybrani przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami …  

4.Kanclerz, kwestor i dyrektor Biblioteki Głównej oraz po jednym przedstawicielu związków 
zawodowych uczestniczą w posiedzeniach senatu z głosem doradczym. 

Dotychczasowy statut Politechniki Śląskiej 



Obowiązujący statut Politechniki Śląskiej – tryb wyboru członków senatu 

§ 59 

3. Tryb wyboru członków senatu: 

1) wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdego wydziału dokonują …. 

2) wyboru jednego przedstawiciela spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego   w jednostkach 
ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i pozawydziałowych, dokonują …… 

3) wyboru przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, po jednym  z każdego 
wydziału oraz wyboru jednego przedstawiciela spośród nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i 
pozawydziałowych, dokonują …… 

4) wybór przedstawicieli studentów oraz doktorantów określają ……… 

5)wyboru przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje 
się spośród kandydatów na elektorów do uczelnianego kolegium elektorów. 



Poprzednia ustawa PSW 

Art. 77.  

2a. W uczelni publicznej ta sama osoba nie może być członkiem senatu lub członkiem 
konwentu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób 
wchodzących w skład senatu lub konwentu w związku z pełnieniem funkcji 
organu jednoosobowego uczelni. 

3. Statut uczelni publicznej określa przypadki wygaśnięcia mandatu członka organu 
kolegialnego i mandatu organu jednoosobowego przed upływem kadencji oraz 
tryb wyborów uzupełniających. 



Poprzednia ustawa PSW – organy w uczelni niepublicznej 

Art. 80.  

 

1. Organy jednoosobowe uczelni niepublicznej i ich zastępców powołuje i odwołuje 
założyciel lub organ wskazany w statucie, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. 
Założyciel zwołuje posiedzenie senatu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie 
powołania i odwołania organów jednoosobowych i ich zastępców. 

2. Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania organów jednoosobowych uczelni 
niepublicznej określa statut. 



Procesy w Uczelni 



1. Wnioskuje kierownik jednostki wewnętrznej do rektora. 

2. Opiniuje kierownik jednostki podstawowej uczelni i rada dyscypliny na 
podstawie przyjętej strategii rozwoju dyscypliny. 

3. Zatwierdza rektor. 

4. Inicjatywę zatrudnienia posiada także rektor. 

Polityka kadrowa 



1. Kolegium studiów prowadzi obsługę administracyjną procesu kształcenia. 

2. Programy studiów zgłaszają jednostki podstawowe lub inicjuje rada kształcenia. 

3. Możliwe jest kształcenie w modułach wybieralnych z zapewnieniem możliwości 
zmian modułów przez studentów w trakcie kształcenia    i ujednolicenia efektów 
kształcenia. 

4. Powołanie Pełnomocników ds. kształcenia (prodziekanów ds. studenckich) w 
jednostkach podstawowych. 

5. Obsługa toku studiów, zleceń zajęć dydaktycznych i rekrutacji w jednostkach 
podstawowych poprzez udzielenie stosownych pełnomocnictw w terminie do 
31.12.2019 r. 

Kształcenie 



1. Podział subwencji pomiędzy jednostki podstawowe. 

2. Każda jednostka wewnętrzna jest przypisana do jednej rady dyscypliny, która 
dokonuje jej ewaluacji na podstawie dorobku pracowników. 

3. Wynik ewaluacji jest uwzględniany w algorytmie podziału subwencji w zakresie 
działalności naukowej (od 1.01.2020 roku). 

4. Jednostka podstawowa sporządza plan rzeczowo-finansowy, opiniowany przez radę 
dziekańską/dyrektorską i rektora. 

5. Jednostki wewnętrzne uczelni, będące jednostkami budżetu uczelni mają 
zagwarantowaną minimalną subwencję wynikającą     z algorytmu podziału 
subwencji. 

Finanse 



1. Każda jednostka wewnętrzna przypisana jest do jednej dyscypliny naukowej 
według największej przeliczeniowej grupy pracowników reprezentujących daną 
dyscyplinę spośród dyscyplin, w których utworzono rady dyscyplin. 

2. Radę dyscypliny tworzy się jako dodatkowy organ uczelni dla dyscyplin, w których 
uczelnia posiada prawa doktoryzowana. 

3. Stopnie naukowe nadawane są przez radę dyscypliny. 

 

 

Rozwój naukowy 



Przepisy wprowadzające ustawę 



Przepisy wprowadzające Ustawę PSWiN (obowiązuje od 1.10.2018 r.) 

Art. 192. 

1. Uczelnie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się uczelniami w 
rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.  

2. Uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek 
organizacyjnych, w tym w prawa  i obowiązki wynikające z decyzji ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw 
nauki. 



Przepisy wprowadzające Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Art. 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1668) wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. z wyjątkiem:  

1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265–274 i art. 401, które wchodzą w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia;  

2) art. 68 ust. 3, art. 98–103, art. 403, art. 406–415, art. 418–422 i art. 460 ust. 8 
pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

3) art. 86–95, art. 198–216 i art. 263, które wchodzą w życie z dniem 1 października 
2019 r. (stypendia studentów) 



Przepisy wprowadzające Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Art. 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wchodzi 
w życie z dniem 1 października 2018 r. z wyjątkiem:  

4) art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 
2020 r. (legitymacje pracownicze, ocena kompleksowa na rzecz zapewnienia 
jakości kształcenia) 

5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5–9, które wchodzą w życie z dniem  
1 października 2021 r. (uczelnia akademicka i zawodowa – kryteria) 

6) art. 53 ust. 9 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem  
1 stycznia 2022 r. (studia jednolite tworzenie i kryteria naboru).  



Art. 205. 

4. Tworzenie studiów na kierunku przypisanym do dziedziny,    w której uczelnia 
posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w okresie od 
dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 maja 2019 r. 
odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.  

 

Art. 206. 

3. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozwolenia nie wymaga 
utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której 
mowa w art. 53 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w której uczelnia 
posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

 

Przepisy wprowadzające – kształcenie 



Art. 2.  

1. Przepis art. 359 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r. 
(stypendia ministra dla studentów). 

2. Przepisy:  

1) art. 407 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do gromadzenia przez 
uczelnię publiczną środków finansowych z subwencji na rachunku, którego obsługę 
bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego 

2) art. 419 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do uczelni publicznych – 
stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. (Obsługa przez BGK funduszu pomocy 
materialnej    i pomocy niepełnosprawnym). 

Przepisy wprowadzające Ustawę PSWiN 


