
 

 
                              

 
 
 

Uchwała  Nr 35/2007/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 
 
 
 

w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej  
 
 
 
 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat  
u c h w a l a, co następuje:   
 

§ 1. 
 

Senat Politechniki Lubelskiej uchwala zmiany Statutu Politechniki 
Lubelskiej uchwalonego w dniu 18 maja 2006 r., zmienionego uchwałą Senatu  
z dnia 9 listopada 2006 r., określone szczegółowo w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 

 
Senat upoważnia Rektora do wydania jednolitego tekstu Statutu 

Politechniki Lubelskiej z zachowaniem ciągłości numeracji postanowień 
Statutu.  
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.  
 
 
 
 
      Przewodniczący 

                                                              Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 

                          R e k t o r 
    Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 

 



 

 
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr 35/2007/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej 
 
 
 
 
 

W Statucie Politechniki Lubelskiej wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) w spisie treści:  
a) w Rozdziale V znak F po wyrazie „Informatyczne” dodaje się 

„Politechniki Lubelskiej”,   
b) w Rozdziale V znak G po wyrazie „Technologii” dodaje się 

„Politechniki Lubelskiej”, 
c) w Rozdziale V dodaje się znak H w brzmieniu: „H. Lubelskie Centrum 

Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej” oraz znak I w brzmieniu: 
„I. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej”. 

 

2) w § 9:  
a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wydział Inżynierii Środowiska”, 

pkt 5: „Wydział Podstaw Techniki” oraz dodaje się pkt 6 o treści:  
„6) Wydział Zarządzania”. 

 

3) w rozdziale V:  
a) znak F po wyrazie „Informatyczne” dodaje się „Politechniki Lubelskiej”,  
b) znak G po wyrazie „Technologii” dodaje się „Politechniki Lubelskiej”, 
c) na końcu rozdziału V dodaje się znak H o treści: „H. Lubelskie Centrum 

Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej” oraz dodaje się „§ 76 a”  
w brzmieniu:  

 

„§ 76 a 
  1. W Politechnice Lubelskiej działa Lubelskie Centrum Transferu 

Technologii Politechniki Lubelskiej jako jednostka ogólnouczelniana, 
zwane dalej Centrum, którego organizację oraz zakres działania 
określa regulamin.  

2. Działalnością Centrum kieruje dyrektor. 
3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu 

opinii Senatu.  
4. Dyrektor Centrum odpowiada za działalność wynikającą  

z regulaminu i uchwał Rady Lubelskiego Centrum Transferu 
Technologii oraz za gospodarkę finansową Centrum.  

5. Rada Centrum, którą powołuje rektor, nadzoruje działalność 
Lubelskiego Centrum Transferu Technologii”. 



 

 
 

d) dodaje się znak I o treści: „I. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości 
Politechniki Lubelskiej” oraz „§ 76 b” w brzmieniu:  

 

„§ 76 b 
  1. W Politechnice Lubelskiej działa Lubelski Inkubator Przedsiębior-

czości Politechniki Lubelskiej jako jednostka ogólnouczelniana, 
zwany dalej Inkubatorem, którego zakres działania i jego strukturę 
organizacyjną oraz sposób finansowania określa regulamin.  

2. Działalnością Inkubatora kieruje dyrektor.  
3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez rektora po 

zasięgnięciu opinii Senatu.  
4. Dyrektor Inkubatora odpowiada za działalność wynikającą  

z regulaminu oraz za realizację uchwał Rady Inkubatora, a także za 
gospodarkę finansową Inkubatora.  

5. Rada Nadzorująca Inkubatora, którą powołuje rektor, nadzoruje 
działalność jednostki”. 

 
 

4) w § 120 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„Rektor ustala zasady rachunkowości, które szczegółowo regulują 
ewidencję i rozliczanie kosztów”. 
 

 
 


