
 
 

 
         

 
 

Uchwała Nr 46/2011/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 
 

w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej 
 
 
 

 Na podstawie art. 59 w zw. z art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 
z późn. zm.) oraz § 137 zd. 2 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat u c h w a l a, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

 Senat Politechniki Lubelskiej, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych, uchwala zmiany Statutu Politechniki Lubelskiej, ogłoszonego 
Obwieszczeniem Nr 1/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 grudnia 
2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej, 
określone szczegółowo w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
Senat Politechniki Lubelskiej upoważnia Rektora do sporządzenia 

jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej z zachowaniem ciągłości 
numeracji postanowień Statutu  i do jego ogłoszenia.  
 
 

§ 3. 
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.  
 
 
 

 Przewodniczący  
  Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
 

   R e k t o r  
      Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 

 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr 46/2011/VIII 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 
 

 
 W Statucie Politechniki Lubelskiej wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
W Rozdziale I. Postanowienia ogólne: 
 
 w § 1 skreśla się ust. 4.  
 
 

 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:  
      „§ 1a. 
 Politechnika ma w szczególności prawo do: 

1) prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz określania ich 
kierunków; 

2) współpracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym 
zagranicznymi, w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych,  
na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji 
badań, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilności 
naukowców; 

3) wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, 
w szczególności przez przeprowadzanie konkursów finansowanych ze 
środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz  
z 2011 r. Nr 84, poz. 455); 

4) prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach 
drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach 
doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym: 
a) ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc  

na kierunkach i formach studiów,  
b) ustalania planów studiów i programów kształcenia;  

5) prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających  
i szkoleń; 

6) wydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie 
tytułu zawodowego oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
i kursów dokształcających”.  

 
§ 2 otrzymuje brzmienie:  

 „§ 2. 
1. Politechnika jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego 

działania na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

2. Politechnika kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych 
i twórczości artystycznej. 

3. Do podstawowych zadań Politechniki należy: 
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz 

umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej; 



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

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 
usług badawczych;  

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych; 
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki i kultury 

narodowej, w tym poprzez działalność wydawniczą, gromadzenie 
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 

6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu 
kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy                    
w systemie uczenia się przez całe życie; 

7) stwarzanie warunków do rozwoju działalności kulturalnej oraz kultury 
fizycznej studentów; 

8) działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz 
organizowanie kształcenia uzupełniającego dla osób pracujących 
zawodowo; 

9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia i badaniach naukowych; 

10) monitorowanie karier zawodowych swoich absolwentów w celu 
dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia 
ukończenia studiów.  

4. Uczelnia, wykonując zadania określone w ust. 3, współpracuje  
z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i gospodarczymi 
oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni kształcenia  
i badań naukowych.  

5. Politechnika w celu wspólnego wykonywania zadań, o których mowa  
w ust. 3, może z innymi uczelniami publicznymi utworzyć związek uczelni 
publicznych, na zasadach określonych w ustawie Prawo  
o szkolnictwie wyższym.   

6. Politechnika na podstawie umowy może tworzyć centrum naukowe 
z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz 
instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami 
naukowymi i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność 
naukowo-badawczą. Centrum naukowe tworzy Rektor, wskazując wydział 
lub wydziały, wchodzące w skład centrum. Politechnika może również 
utworzyć centrum naukowe w ramach swojej struktury.  

7. Do zadań centrum naukowego, o którym mowa w ust. 6, należy:  
1) prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac 

rozwojowych; 
2) inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek 

naukowych w międzynarodowych programach badawczych; 
3) inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych 

i nadzór nad nimi; 
4) współdziałanie w organizowaniu środowiskowych studiów 

doktoranckich; 
5) wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, instytutów 

naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych; 
6) rozwijanie programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

w instytutach centrum; 



7) pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, 
wspólnych projektów badawczych krajowych i projektów 
finansowanych z funduszy europejskich.”.  

 
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

     „1. Politechnika prowadzi studia pierwszego stopnia, studia drugiego  
      stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia –  
     doktoranckie, studia podyplomowe na zasadach określonych w ustawie  
      oraz kursy dokształcające, a także może prowadzić indywidualne studia  
      międzyobszarowe”. 
 

w § 7: 
a) w ust. 2 skreśla się wyrażenie „bądź politycznej”;  
b) w ust. 3 po wyrażeniu „może wystąpić” dodaje się wyraz  

  „podstawowa”; 
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
      „5. Uchwały o wszczęciu postępowania oraz nadaniu tytułu doktora 

      honoris causa Senat podejmuje większością 3/5 głosów statutowego  
      składu Senatu, przy czym uchwała o nadaniu tytułu doktora honoris  
      causa podejmowana jest po uprzednim uzyskaniu trzech opinii  
      (recenzji) i uchwał dwóch Senatów lub rad naukowych,  
      kompetentnych w sprawach osiągnięć osoby honorowanej”.  

 
w § 7a w ust. 3 wyraz „właściwą” zastępuje się wyrazem „właściwa”.  

 
 
W Rozdziale II. Organizacja Politechniki, lit. A. P odstawowe jednostki 
organizacyjne: 
 

w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 
w brzmieniu:  

 „2. Uczelnia może utworzyć również inne jednostki organizacyjne oraz  
       zamiejscowe jednostki organizacyjne w formie filii i wydziałów  
       zamiejscowych”. 
 

w § 9: 
a) w ust. 2 po sformułowaniu: „co najmniej jeden kierunek studiów" dodaje 

się sformułowanie o treści następującej „i badania co najmniej w jednej 
dyscyplinie naukowej.”; 

b) w ust. 4 skreśla się sformułowanie: „są tworzone, przekształcane 
i likwidowane przez senat Politechniki, na wniosek rektora.”; 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
          „6.Decyzje w sprawie połączenia wydziałów, ich podziału oraz  
              w sprawie zmiany nazwy wydziału, na wniosek Rektora, podejmuje  
              Senat w drodze uchwały”.  
 

§ 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
     „2. Decyzje w sprawie utworzenia, przekształcenia, likwidacji, podziału lub  
           połączenia instytutów i katedr, podejmuje Rektor z własnej inicjatywy lub  
           na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału”.  
 



w § 12: 
a) w ust. 1 po wyrażeniu: „mogą być tworzone” dodaje się przecinek oraz 

wyrażenie: „także inne niż określone w § 11,”; 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

         „2. Decyzje w sprawie utworzenia, przekształcenia, likwidacji, podziału  
               lub połączenia jednostek wymienionych w ust. 1 podejmuje Rektor  
               z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę  
               wydziału.”. 
 
 

W Rozdziale II. Organizacja Politechniki, lit. B. S ystem biblioteczno-
informacyjny: 
 

w § 13: 
a) w ust. 2 po wyrażeniu „wraz z bibliotekami” dodaje się wyraz 

„specjalistycznymi”;” 
b) skreśla się ust. 4 i 5; 
c) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4, a ponadto 

zawarte w tym postanowieniu wyrażenie „wymienione w pkt. 4 i 5” 
zastępuje się wyrazem „specjalistyczne”. 

 
w § 14: 
a) w ust. 1 po wyrazie „Regulamin” dodaje się wyraz „organizacyjny”; 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

           „2.Strukturę organizacyjną oraz zadania wewnętrznych jednostek  
               organizacyjnych Biblioteki Politechniki Lubelskiej określa jej  
                regulamin organizacyjny, o którym mowa w ustępie 1.”; 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Biblioteki Politechniki Lubelskiej  

    tworzy, znosi i przekształca Rektor na wniosek dyrektora Biblioteki  
    zaopiniowany przez radę biblioteczną.”. 

 
W Rozdziale II. Organizacja Politechniki, lit. C. I nne jednostki 
organizacyjne:  

 
w § 16: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
      „2. Jednostki ogólnouczelniane tworzy, przekształca i likwiduje Rektor, 
             po zasięgnięciu opinii Senatu.”; 
b) w ust. 3 skreśla się sformułowanie „po zasięgnięciu opinii senatu”.  

 
§ 17 otrzymuje brzmienie:  

      „§ 17.  
1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego 

Politechniki oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki,  
Politechnika może prowadzić centrum transferu technologii oraz 
akademicki inkubator przedsiębiorczości.  

2. Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub 
nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do 
gospodarki. Centrum transferu technologii tworzone w formie jednostki 



ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 
Senat.  

3. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia 
działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników 
Politechniki i studentów będących przedsiębiorcami. Akademicki 
inkubator przedsiębiorczości tworzony w formie jednostki 
ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 
Senat.  

4. W centrum transferu technologii i w akademickim inkubatorze 
przedsiębiorczości, tworzy się rady nadzorujące, których skład 
i kompetencje są określone w ich regulaminach.   

5. Dyrektora centrum transferu technologii, akademickiego inkubatora 
przedsiębiorczości powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii 
Senatu.  

6. Kierownika Biura Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej powołuje 
i odwołuje Rektor.”. 

 
po § 17 dodaje się § 17a – 17 c w brzmieniu: 

      „§ 17a. 
1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

Politechnika tworzy spółkę celową w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Do zadań spółki celowej należy 
w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub 
tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników 
badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych  
w Politechnice.  

2. Uczelnia, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie 
prawami własności przemysłowej Politechniki w zakresie jej 
komercjalizacji.  

3. Politechnika w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje 
spółce celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac 
rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej.  

4. Wypłacona dywidenda spółki celowej przeznaczana jest na działalność 
statutową Politechniki.  

5. Spółkę celową tworzy Rektor za zgodą Senatu.”; 
 

      „§ 17b. 
1. Spółkę celową Politechnika może utworzyć wraz z innymi uczelniami 

publicznymi.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Politechnika może powierzyć 

spółce celowej zadania określone w § 17a ust. 1 i 2 w drodze odrębnej 
umowy.”; 

 
      „§ 17c. 
      Senat uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami  
      pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz regulamin zasad  
      komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który  
      określa:  

1) prawa i obowiązki Politechniki, pracowników oraz studentów 
i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 



 
2) zasady wynagradzania twórców; 
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych; 
4) zasady korzystania z majątku Politechniki wykorzystywanego  

do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
świadczenia usług naukowo-badawczych.”.  

 
w § 18: 
a) ust. 2  - 4 otrzymują brzmienie:  

           „2. Jednostki organizacyjne administracji centralnej Politechniki tworzy,  
                 przekształca i likwiduje Rektor na wniosek kanclerza lub z własnej  
                 inicjatywy”; 
           „3.Jednostki organizacyjne administracji w wydziałach tworzy,  
                przekształca i likwiduje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek  
                dziekana.”; 
          „4. Jednostki organizacyjne administracji w pozostałych jednostkach  
                 organizacyjnych Politechniki tworzy, likwiduje i przekształca Rektor  
                 z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki  
                 organizacyjnej”.  

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
          „5. Organizację oraz zasady działania administracji Uczelni określa  
                 regulamin organizacyjny, ustalany przez Rektora.”.  
 

w § 19: 
a) w ust. 2 w pkt 1 sformułowanie „uchwalonych przez Senat na wniosek” 

zastępuje się sformułowaniem „wydanych przez”; 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

          „3. Ogólnouczelniane jednostki gospodarcze tworzy, przekształca  
                  i likwiduje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.”.  
 

w § 20: 
a) w ust. 3 wyrażenie „uzyskaniu zgody” zastępuje się wyrażeniem 

„zasięgnięciu opinii”; 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

          „4. Regulamin muzeum wydaje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.”.  
 
 

W Rozdziale III. Organy Politechniki, lit. A. Organ y kolegialne: 
 
w § 22: 
a) w ust. 1 przed sformułowaniem „W skład Senatu wchodzą:” dodaje się 

zdanie o następującej treści „Senat składa się z 40 senatorów.”; 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

           „2. W składzie Senatu, określonym w ust. 1, przedstawiciele nauczycieli  
                akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień  
                naukowy doktora habilitowanego stanowią 55%, pozostali  
                nauczyciele akademiccy – 17,5%, przedstawiciele studentów  
                i doktorantów - 20% oraz przedstawiciele pracowników niebędących  
                nauczycielami akademickimi –  7,5% składu Senatu. Liczba  
                przedstawicieli studentów i doktorantów odzwierciedla wzajemny  



                stosunek liczebności tych grup, z zastrzeżeniem, że studenci  
                i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego  
                przedstawiciela każdej z tych grup”.  
 

§ 23 otrzymuje brzmienie:  
     „§ 23. 
     1. Senat jest najwyższym organem stanowiącym w Politechnice, sprawuje 

    pieczę nad poziomem kształcenia i rozwojem uprawianych nauk.  
     2. Do kompetencji Senatu należy: 

1) uchwalanie statutu Uczelni większością co najmniej dwóch trzecich 
głosów swojego składu,  po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych działających w Uczelni; 

2) uchwalanie strategii rozwoju Politechniki; 
3) określanie liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów 

stacjonarnych w Uczelni, przy uwzględnieniu zasady kierowania się 
zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwości 
zapewnienia finansowania ze środków publicznych;  

4) określanie efektów kształcenia, do których są dostosowane plany 
studiów i programy kształcenia; 

5) nadawanie tytułu doktora honoris causa i honorowego profesora;  
6) ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

Rektora z działalności Uczelni;  
7) określanie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę 

pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, 
dydaktycznych i szkoleniowych; 

8) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych;  

9) określanie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone 
przez Uczelnię usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 3 
ustawy, w tym trybu i warunków zwalniania z tych opłat; 

10) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 
akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 
obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla 
poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych; 

11) określanie zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim 
zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 
ponadwymiarowych;  

12) określanie środków  na wynagrodzenia dla pracowników w ramach 
środków posiadanych przez uczelnię; 

13) uchwalanie regulaminu studiów;  
14) uchwalanie regulaminu przyznawania nagród Rektora;  
15) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Politechniki;  
16) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Politechniki zgodnie 

z przepisami o rachunkowości; 
17) uchwalanie wytycznych do planów i programów studiów, studiów 

doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających;  
18) podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Politechniki Lubelskiej 

sprawach, określonych w ustawie lub innych aktach normatywnych 
albo wymagających opinii społeczności akademickiej.”.   



 
w § 24 w ust. 3 skreśla się wyraz „Uczelni”. 

 
w § 25: 
a) w ust. 2 wyraz „przedmiot” zastępuje się wyrazem „tematykę”; 
b) skreśla się ust. 3; 
c) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 3, a ponadto  

po zawartym w tym postanowieniu sformułowaniu „regulamin pracy 
senatu” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się sformułowanie 
„uchwalany przez Senat.”.  

 
w § 26 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie: 

      „1. W skład rady wydziału wchodzą: 
1) dziekan jako jej przewodniczący; 
2) prodziekani; 
3) nauczyciele akademiccy wydziału posiadający tytuł naukowy 

profesora  lub stopień naukowy doktora habilitowanego; 
4) wybrani przedstawiciele:         

a) pozostałych nauczycieli akademickich wydziału;  
b) studentów wydziału; 
c) doktorantów wydziału, jeśli wydział prowadzi studia doktoranckie; 
d) pracowników wydziału niebędących nauczycielami 

akademickimi.”. 
      „2.W składzie rady wydziału, udział nauczycieli akademickich  
          posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora  
          habilitowanego musi stanowić ponad 50% i nie więcej niż 60%  
          statutowego składu rady, przedstawicieli pozostałych nauczycieli  
          akademickich – nie mniej niż  15 %, przedstawicieli studentów  
          i doktorantów – nie mniej niż 20% oraz przedstawicieli pracowników  
          niebędących nauczycielami akademickimi – nie mniej niż 5% składu  
          rady. Liczba przedstawicieli studentów i doktorantów odzwierciedla  
          wzajemny stosunek liczebności tych grup, z zastrzeżeniem, że studenci  
          i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego  
          przedstawiciela każdej z tych grup (o ile na wydziale prowadzone są  
          studia doktoranckie).”.  
 „3. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą, z głosem doradczym,  
         przedstawiciele związków zawodowych działających w Politechnice  
    (po  jednym z każdego związku).”.  
 

w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
    „2. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:  

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału; 
2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu 

studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów 
studiów i programów kształcenia oraz zasad rejestracji studentów na 
kolejne lata akademickie; 

3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu 
doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów 
i programów studiów doktoranckich; 

4) uchwalanie zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów 
i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; 



5) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału w ramach planu 
finansowego Uczelni; 

6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności 
wydziału; 

7) opiniowanie powoływania na stanowiska profesorów; 
8) opiniowanie wniosków o zatrudnienie pozostałych nauczycieli 

akademickich; 
9) występowanie z wnioskami w sprawie warunków i trybu rekrutacji  

na studia i studia doktoranckie; 
10) ustalanie zasad studiowania według indywidualnych planów  

i programów studiów; 
11) inicjowanie i opiniowanie zmian dotyczących struktury wydziału;   
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie lub  

w statucie Uczelni.”.  
 

 w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie   
     „2. Stałymi komisjami rad wydziałów są: 

     1) komisja ds. badań naukowych i rozwoju kadry; 
     2) komisja ds. kształcenia; 
     3) komisja ds. finansów; 
     4) wydziałowa komisja oceniająca.”.  
 

w § 29a: 
a) w ust. 2 pkt 2 skreśla się sformułowanie „i gospodarczego”; 
b) w ust. 2 pkt 4 po sformułowaniu „organizacji pracodawców” dodaje się 

sformułowanie „oraz organizacji samorządu gospodarczego”; 
c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

         „1)wyrażanie opinii oraz przedstawianie wniosków w zakresie  
              kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Uczelni;”.  
 

§ 29c otrzymuje brzmienie:  
    „§ 29c. 
    Konwent działa zgodnie z regulaminem pracy Konwentu zatwierdzonym  
    przez Konwent”.  
 

§ 30 otrzymuje brzmienie: 
    „§ 30.  

1. Uchwały Senatu i rad wydziałów z wyjątkiem uchwał, o których mowa   
w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz uchwał, o których mowa w § 7 ust. 4 
i 5, w § 23 ust. 2 pkt 1, a także w § 136 ust. 2 statutu, zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego składu 
tych organów.  

2. Uchwały rad wydziałów dotyczące czynności przewodu doktorskiego, 
tj. uchwały w przedmiocie: 
a) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także 

promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie; 
b) wyznaczenia recenzentów; 
c) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; 
d) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 
e) nadania stopnia doktora,  



   a także uchwały rad wydziałów w przedmiocie nadania lub odmowy nadania   
   stopnia doktora habilitowanego są podejmowane w głosowaniu tajnym  
   i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co  
   najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.”.  
 
 
W Rozdziale III. Organy Politechniki, lit. B. Organ y jednoosobowe: 
 

§ 32 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 32. 

1. Rektor kieruje działalnością Politechniki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
Rektor jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów.  

2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących 
Politechniki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę i statut do 
kompetencji innych organów Politechniki lub kanclerza. Do kompetencji 
Rektora w szczególności należy:  
1) realizacja racjonalnej polityki kadrowej; 
2) mianowanie na stanowiska profesorów zwyczajnych 

i nadzwyczajnych, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekanów, 
zaopiniowany przez właściwą radę wydziału; 

3) nawiązywanie, rozwiązywanie i stwierdzanie wygaśnięcia stosunku 
pracy; 

4) powoływanie  i  odwoływanie  dyrektorów  instytutów,  kierowników 
katedr i zakładów na wniosek dziekana zaopiniowany przez 
pracowników odpowiednich jednostek organizacyjnych Uczelni i rady 
wydziałów;  

5) zatrudnianie kanclerza, po zasięgnięciu opinii Senatu; 
6) powoływanie i odwoływanie kwestora na wniosek kanclerza oraz 

zatrudnianie – na wniosek kanclerza  - zastępcy kanclerza; 
7) zatrudnianie kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych 

Uczelni oraz wydziałów; 
8) nadzorowanie badań naukowych i rozwoju naukowego pracowników 

Politechniki; 
9) określanie zakresu kompetencji prorektorów; 

10) opracowywanie i realizacja strategii rozwoju Politechniki, uchwalonych 
przez Senat; 

11) zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa na 
terenie Uczelni oraz kierowania realizacją zadań obronnych; 

12) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia; 

13) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni,  
w tym w zakresie zbywania lub obciążania mienia, do wysokości 
równowartości w złotych 250.000 euro, obliczonej na podstawie 
średniego kursu tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; 

14) tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wydziałów, filii oraz 
wydziałów zamiejscowych - po zasięgnięciu opinii Senatu.  
 
 
 
 
 



§ 33 otrzymuje brzmienie:  
     „§ 33.  
     W Politechnice ustala się trzech prorektorów: Prorektora ds. nauki,  
     Prorektora ds. rozwoju uczelni oraz Prorektora ds. studenckich.”. 
      

w § 34: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: 

         „2. Dziekan opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią  
               rozwoju Uczelni.”; 

b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3 i nadaje się mu następujące 
brzmienie:                                                            

         „3. Do kompetencji dziekana należą zadania określone w ust. 1 i 2,  
               a w szczególności: 

1) przygotowywanie planów i programów studiów; 
2) organizacja toku studiów w wydziale (uzgadniana z komisją  

ds. kształcenia); 
3) zlecanie zajęć dydaktycznych; 
4) wnioskowanie - po zasięgnięciu opinii rady wydziału – w sprawach 

zmian w strukturze organizacyjnej wydziału;  
5) wnioskowanie w sprawach powołania dyrektorów instytutów,  

kierowników  katedr i pozostałych jednostek organizacyjnych 
wydziału, po zasięgnięciu opinii pracowników odpowiedniej 
jednostki organizacyjnej wydziału i rady wydziału;  

6) nadzór nad rozwojem kadry naukowej w wydziale; 
7) wnioskowanie o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 

i nadzwyczajnego oraz na pozostałe stanowiska; 
8) rozstrzyganie w sprawach objętych regulaminem studiów oraz 

regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów; 
9) realizacja uchwał rady wydziału, przekazywanie wniosków 

Rektorowi oraz referowanie ich na posiedzeniach Senatu; 
10) przygotowywanie  założeń  corocznych  planów  rzeczowo-

finansowych wydziału (uzgadnianych z wydziałową komisją  
ds. finansów i opiniowanych przez radę wydziału); 

11) zawieranie umów cywilno-prawnych z upoważnienia Rektora; 
12) określanie kompetencji prodziekanów.”.  

 

 
W Rozdziale IV. Wybory organów Politechniki, lit. A . Zasady wyborów: 
 

§ 36 otrzymuje brzmienie: 
     „§ 36.  
      1. Zasady i tryb wyborów do organów kolegialnych oraz organów  
            jednoosobowych, a także prorektorów i prodziekanów, określają  
            przepisy ustawy, niniejszy statut oraz regulaminy wyborcze, uchwalane  
            przez Senat na okres jednej kadencji.  
       2. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani, powoływani są w drodze  
            wyborów.   
       3. Szczegółowe regulacje dotyczące wyborów do organów kolegialnych  
            oraz organów jednoosobowych, a także prorektorów i prodziekanów  
            oraz osób sprawujących inne funkcje z wyboru, zawarte są  
            w regulaminie wyborczym uchwalanym przez Senat.”.  



§ 37 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 37.  

1. Rektor wybierany jest przez kolegium elektorów Uczelni spośród osób 
posiadających  tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie  
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.  

      2. Funkcje organu jednoosobowego Uczelni lub jego zastępcy nie może  
           pełnić osoba pełniąca funkcje organu jednoosobowego innej Uczelni  
           albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.”.  
 

§ 38 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 38. 
      1. Wyboru prorektorów dokonuje kolegium elektorów Uczelni na wniosek  
           Rektora-elekta spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł   
           naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  
           zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.  Warunkiem   
           pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w Uczelni jako    
           podstawowym miejscu pracy. 
       2. Osoba kandydująca na Prorektora do spraw studenckich musi uzyskać  
           zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie  
           dokonującym wyboru. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni uważa się  
           za wyrażenie zgody.”.  
 

§ 39 otrzymuje brzmienie:  
      „§ 39. 
      Dziekani są wybierani przez kolegia elektorów wydziałów spośród  
      nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub  
      stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni jako  
      podstawowym miejscu pracy. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest  
      zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.”.   
 

§ 40 otrzymuje brzmienie:  
      „§ 40.  

Na wniosek dziekana-elekta kolegium elektorów wydziału dokonuje wyboru 
prodziekanów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 
stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy. Osoba kandydująca na stanowisko prodziekana do spraw 
studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów  
i doktorantów w organie dokonującym wyboru. Niezajęcie stanowiska  
w terminie 7 dni uważa się za wyrażenie zgody.”.  

 
§ 41 otrzymuje brzmienie 

      „§ 41.  
Wybory do organów kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni 
odbywają się przy zachowaniu następujących zasad: 
1) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, 

zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom 
niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom  
i doktorantom Uczelni; 

2) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, 
zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie 



ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia a w przypadku osób 
posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, 
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym  
w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom; 

3) organy Uczelni są wybierane przy udziale przedstawicieli wszystkich 
grup społeczności akademickiej; 

4) każdemu z wyborców, o których mowa w pkt. 1, przysługuje prawo 
zgłaszania kandydatów; 

5) wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych 
głosów; 

6) głosowanie jest tajne; 
7) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów, uczelniana komisja wyborcza 

podaje do wiadomości zgodnie z Regulaminem Wyborczym, co najmniej 
na 10 dni przed planowanym terminem wyborów, poprzez ogłoszenie na 
stronie internetowej Uczelni, w taki sposób, aby wyborca miał możliwość 
wzięcia udziału w wyborach.”.  

 
 
W Rozdziale IV. Wybory organów Politechniki, lit. B . Komisje wyborcze: 
 

w § 43:  
a) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

            „3. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej, z chwilą złożenia pisemnej  
                 deklaracji o kandydowaniu na stanowisko organu jednoosobowego,  

                 prorektora lub prodziekana, traci członkostwo w komisji.”; 
b) po  ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w  następującym brzmieniu: 

           „4. Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej z chwilą złożenia pisemnej  
           deklaracji o kandydowaniu na stanowisko dziekana lub prodziekana  
            traci członkostwo w Komisji.”. 

           „5. Komisje wyborcze  uzupełniają swój skład w drodze dokooptowania,  
           w uzgodnieniu z kierownikami jednostek, z których członkowie   
           komisji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, zostali desygnowani, z tym  
           zastrzeżeniem, że decyzja Uczelnianej Komisji Wyborczej podlega  
           zatwierdzeniu przez Senat, natomiast decyzja Wydziałowej Komisji  
           Wyborczej podlega zatwierdzeniu przez właściwą radę wydziału.”. 
c)  dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 6 i w miejsce 

 dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: 
         „6. Na pierwszym posiedzeniu komisje wyborcze wybierają swoich  

           przewodniczących.”.  
 

w § 44 dodaje się pkt 10) w brzmieniu:  
     „10) weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem wymagań  
                formalnych”.  
 
 

§ 45 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 45. 
      Do zadań wydziałowych komisji wyborczych należy przeprowadzenie  
      wyborów w wydziałach, w tym:   

1) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych; 



2) przeprowadzenie akcji wyborczej, w tym spotkań kandydatów na 
dziekana i prodziekanów z wyborcami; 

3) przeprowadzenie wyborów dziekana i prodziekanów; 
4) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych  

z  przebiegiem wyborów; 
5) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego 

przebiegu i ponowne ogłoszenie wyborów; 
6) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej; 
7) weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem wymagań formalnych.”.  

 
 
W Rozdziale IV. Wybory organów Politechniki, lit. C . Kolegia elektorów: 
 

§ 47 otrzymuje brzmienie: 
„§ 47.  
Kolegia elektorów wybierane są na okres czterech lat w terminie do 15 
marca każdego ostatniego roku kadencji organów jednoosobowych 
Uczelni.” 
 

w § 48 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

            „1. W skład kolegium elektorów Uczelni wchodzą przedstawiciele  
                  nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz  
                  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  Udział tych  
                  przedstawicieli w składzie kolegium elektorów Uczelni jest  
                  następujący:  

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 
stanowią nie mniej niż 50% składu kolegium; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią 
nie więcej niż 20% składu kolegium;  

3) przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią nie mniej niż 
20% składu kolegium, z tym, że studenci i doktoranci są 
reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej  
z tych grup. Liczba studentów i doktorantów odzwierciedla 
wzajemny stosunek liczebności tych grup; 

4) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi stanowią nie więcej niż 10% składu kolegium.”; 

b) w ust. 2 po wyrazie „do” dodaje się wyraz „ustalania”; 
c) w ust. 6 sformułowanie „elektorzy wybierani są” zastępuje się 

sformułowaniem „wybierają swoich elektorów”; 
d) skreśla się ust. 7.  

 
 
W Rozdziale IV. Wybory organów Politechniki, lit. D . Tryb wyborów: 
 
 w § 49: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przedstawiciele do Senatu z grupy nauczycieli akademickich  
       posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora  
       habilitowanego wybierani są na zebraniach wydziałowych tej grupy  



        pracowników – po dwie osoby z każdego wydziału oraz grupy  
        pozostałych nauczycieli akademickich – po jednej osobie  
        z każdego wydziału. Jednostki międzywydziałowe wybierają  
        jednego przedstawiciela z grupy pozostałych nauczycieli  
        akademickich.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
         „4. Przedstawicieli studentów do Senatu wybiera uczelniany organ  
                samorządu studenckiego z zachowaniem zasady, że każdy wydział  
                posiada jednego przedstawiciela reprezentującego studia  
                stacjonarne. Ponadto uczelniany organ samorządu studenckiego  
                wybiera jednego przedstawiciela studiów niestacjonarnych.  
                Reprezentanta doktorantów wybiera uczelniany organ samorządu  
                doktorantów.”.  
 

§ 51 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 51. 
      Kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybiera  
      Senat spośród nauczycieli akademickich Uczelni.”.  
 
 
W Rozdziale IV. Wybory organów Politechniki, lit. E . Kadencja organów 
jednoosobowych i kolegialnych: 
 
 w  § 52 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
         „3. Mandat organu jednoosobowego lub członka organu kolegialnego  
                wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach: 

1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, za wyjątkiem sytuacji, 
w której z osobą sprawującą mandat zostanie nawiązany nowy 
stosunek pracy, w taki sposób, że nie spowoduje to powstania 
przerwy w zatrudnieniu; 

2) ukarania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne; 
3) ukarania karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
4) otrzymania w postępowaniu dyscyplinarnym kary nagany; 
5) zrzeczenia się mandatu; 
6) odwołania organu jednoosobowego przez organ, który dokonał 

wyboru, przy czym uchwała o odwołaniu podejmowana jest 
większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 
statutowego składu kolegium elektorów.”; 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 
         „4. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej  
               połowę statutowego składu Senatu. Natomiast wniosek o odwołanie  
               dziekana  może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego  
               składu rady wydziału.”;  

c) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5; 
d) skreśla się dotychczasowy ust. 6;  
e) po ust. 5 dodaje się ust. 6 – 8  w następującym brzmieniu: 

         „6. Kadencja prorektorów i prodziekanów rozpoczyna się i upływa,  
               odpowiednio z momentem rozpoczęcia i upływu kadencji organów  
                jednoosobowych Uczelni.”.  



        „7. Mandaty prorektorów i prodziekanów wygasają przed upływem  
          kadencji w następujących przypadkach: 

1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, za wyjątkiem sytuacji, 
w której z osobą sprawującą mandat zostanie nawiązany nowy 
stosunek pracy, w taki sposób, że nie spowoduje to powstania 
przerwy w zatrudnieniu; 

2) ukarania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne; 
3) ukarania karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt. 4 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
4) otrzymania w postępowaniu dyscyplinarnym kary nagany; 
5) zrzeczenia się mandatu; 
6) odwołania przez organ, który dokonał wyboru, przy czym uchwała 

o odwołaniu podejmowana jest bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium 
elektorów.”.  

        „8. Wniosek o odwołanie prorektora  może być zgłoszony przez rektora,  
             a pisemny wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw  
             studenckich, może być zgłoszony również przez co najmniej 3/4  
             przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Senatu.  
             Natomiast wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony  
             przez dziekana, a pisemny wniosek o odwołanie prodziekana  
             właściwego do spraw studenckich, może być zgłoszony również przez  
             co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących  
             w skład rady wydziału.”. 

f) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako ust. 9 i w miejsce 
dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: 

          „9. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani nie mogą być wybrani do  
                pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie  
                kadencje.”.  

g)  po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
           „10. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu lub członkiem  
                   Konwentu, dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.  
                   Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu lub Konwentu  
                   w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uczelni.” 
 
 
W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. A. Instytut: 
 
 w § 53: 

a) w  ust. 3 skreśla się wyrażenie „co najmniej dwadzieścia osób, w tym”; 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

          „4. Jeżeli instytut przez okres 2 lat nie spełnia wymogu określonego  
                w ust. 3, Rektor zobowiązany jest przekształcić instytut w katedrę  
                bądź katedry albo go zlikwidować.”;  

c) w ust. 5 skreśla się zdanie „Warunkiem utworzenia zakładu jest 
zatrudnienie w nim co najmniej pięciu pracowników.”; 

d) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie jako ust. 7; 
e) dotychczasowy ust. 7 otrzymuje oznaczenie jako ust. 6 oraz w miejsce 

dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie:  



         „6. Decyzje  w  sprawie  tworzenia,  przekształcania i likwidacji zakładów  
               i laboratoriów podejmuje Rektor z własnej inicjatywy lub  na wniosek  
               dyrektora instytutu zaopiniowany przez dziekana. W sprawach  
               dotyczących pracowni i innych jednostek organizacyjnych decyzje  
               podejmuje dziekan”.  
 

w § 54: 
a) w ust. 1 wyraz „funkcjonuje” zastępuje się sformułowaniem „może 

funkcjonować”; 
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

           „2) zastępcy dyrektora instytutu, o ile zostali powołani”; 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

           „4. Kadencja dyrektora instytutu oraz rady instytutu rozpoczyna się  
                  z dniem 1 października roku, w którym rozpoczyna się kadencja  
                  organów Uczelni i upływa z dniem 30 września roku, w którym  
                  kończy się kadencja organów Uczelni.”.  
 

w § 55: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

            „1. Dyrektora instytutu powołuje Rektor na wniosek dziekana,  
                    zaopiniowany przez pracowników instytutu oraz radę wydziału.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
            „4. Dyrektora instytutu przed upływem kadencji może odwołać Rektor  
                  na wniosek dziekana, zaopiniowany przez pracowników instytutu  
                  oraz radę wydziału.”. 
 

w § 57: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

            „1. Powołanie kierownika zakładu w instytucie następuje na czas  
                   nieokreślony, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł  
                   naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  
                   zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej jako podstawowym miejscu  
                   pracy (w wyjątkowych przypadkach kierownikiem zakładu może być  
                   nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora,  
                   zatrudniony w Politechnice Lubelskiej jako podstawowym miejscu  
                   pracy)”; 

b) w ust. 3 po wyrażeniu „przez radę instytutu” dodaje się przecinek 
i wyrażenie „o ile została powołana.”.  

c) w ust. 5 po wyrażeniu „przez radę instytutu” dodaje się przecinek 
i wyrażenie „o ile została powołana”. 

 
 
W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. B. Katedra: 
 

w § 59: 
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

           „5. Jeżeli przez okres dwóch lat katedra nie spełnia wymogu  
                  określonego w ust. 4, Rektor zobowiązany jest ją zlikwidować lub  
                   połączyć z inną jednostką o zbliżonym profilu merytorycznym.”; 
 



b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. W ramach katedry mogą funkcjonować: zakłady, laboratoria,  
       pracownie, biblioteki, zespoły badawcze.”; 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
            „7. Powołanie kierownika zakładu w katedrze następuje na czas  
                   nieokreślony, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł  
                   naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  
                   zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy  
                   (w wyjątkowych przypadkach kierownikiem zakładu może być  
                   nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora,  
                    zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy).”; 

d)   ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
           „8. Decyzje w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów  
                 podejmuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.   
                 W sprawach tworzenia i likwidacji pracowni, laboratoriów i zespołów  
                 badawczych – decyzje podejmuje dziekan, po zaopiniowaniu przez  
                 radę wydziału.”; 

e)  w ust. 9 skreśla się wyrażenie „po zasięgnięciu opinii senatu”.  
 
 w § 61 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 
      „4. Kadencja kierownika katedry oraz rady katedry rozpoczyna się z dniem  
           1 października roku, w którym rozpoczyna się kadencja organów Uczelni  
            i upływa z dniem 30 września roku, w którym kończy się kadencja  
            organów Uczelni”.  
 
 w § 62: 

a) w ust. 1 skreśla się sformułowanie „z uwzględnieniem § 59, ust. 4”; 
b) ust. 2 - 4 otrzymują brzmienie: 

         „2.Kierownika katedry powołuje Rektor na wniosek dziekana,  
             zaopiniowany przez pracowników katedry oraz radę wydziału.  
          3.Rektor odwołuje kierownika katedry na wniosek dziekana,  
             przedstawiony po zaopiniowaniu przez pracowników katedry i radę  
             wydziału. 
          4.W uzasadnionych przypadkach obowiązki kierownika katedry pełnić  
             może osoba posiadająca stopień naukowy doktora, zatrudniona  
             w Politechnice jako podstawowym miejscu pracy, nie dłużej jednak niż  
             do końca kadencji.”.  
 
 
W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. C. Studium mi ędzywydziałowe:  
  

w § 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
     „3. Odwołania kierownika studium przed upływem kadencji dokonuje  
             Rektor, po zasięgnięciu opinii pracowników studium.”.  
 

 w § 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
     „3. Celem rady studium jest kształtowanie działalności dydaktycznej,  
            naukowej oraz rozwoju kadry dla potrzeb studium. Rada studium  
            określa plany studiów i program kształcenia w ramach studium.”.  
 



W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. D. Biblioteka Politechniki Lu belskiej:  
 

w § 68: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

           „4. Radę biblioteczną powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.”; 
b) skreśla się ust. 7.  

 
w § 69: 
a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się sformułowanie „i kierowników bibliotek    

  specjalistycznych”; 
b) w ust. 2 skreśla się sformułowanie „i zastępcę”.  

 
§ 70 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 70.  
      1.  Dyrektora Biblioteki zatrudnia Rektor na czas określony, po zasięgnięciu  

       opinii Senatu.  
      2. Rektor rozwiązuje stosunek pracy z dyrektorem Biblioteki z własnej  

      inicjatywy lub na wniosek rady bibliotecznej, po zasięgnięciu opinii  
      Senatu.  

 
w § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „2. Dyrektor Biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny i jest odpowiedzialny 
       za całokształt działalności wszystkich jednostek systemu biblioteczno- 
       informacyjnego Uczelni”.  

 
 
W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. E. Administracja:  
 

w § 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
      „1. Organizację oraz zasady działania administracji określa regulamin  

        organizacyjny Politechniki, ustalony przez Rektora”.  
 

w § 74: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

            „3. Rektor zatrudnia kanclerza i rozwiązuje z nim stosunek pracy, po  
                  zasięgnięciu opinii Senatu. Kanclerz odpowiada za swoją  
                  działalność przed Rektorem”.  

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 
           „6. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Politechniki. Do  
                  podstawowych zadań Kwestora należy zapewnienie właściwej  
                  dyscypliny finansowej w Uczelni. Za naruszenie w Uczelni  
                  dyscypliny finansów publicznych odpowiada kwestor, na zasadach  
                  określonych w odrębnych przepisach”; 

c)  dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie jako ust. 7 i w miejsce    
 dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: 

           „7. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia kwestora, jako głównego  
                  księgowego, regulują odrębne przepisy. 

d)   po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu: 
           „8. Kwestora powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kanclerza.”.  



W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. E. Administracja,  pkt a) Centrum informatyczne 
Politechniki Lubelskiej w § 75 w ust. 1 skreśla się wyrażenie  
„po zasięgnięciu opinii senatu”.  
 

 
W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. E. Administracja,  pkt b) Centrum Innowacji 
i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskie j § 76 otrzymuje 
brzmienie: 
„§ 76. 
1. W Politechnice Lubelskiej działa Centrum Innowacji i Zaawansowanych  
     Technologii, zwane dalej Centrum IZT, którego organizację, zakres  
     kompetencji i zadań określa regulamin.  
2.  Działalnością Centrum IZT kieruje dyrektor. 
3. Dyrektora Centrum IZT powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii  
     Senatu. 
4. Dyrektor Centrum IZT odpowiada za działalność wynikającą z regulaminu  
     i uchwał Rady Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii oraz za  
     gospodarkę finansową Centrum.  
5.  Rada Centrum IZT, którą powołuje Rektor, nadzoruje działalność Centrum  
     Innowacji i Zaawansowanych Technologii.”.  

 
 

W Rozdziale V. Zasady funkcjonowania i kompetencje jednostek 
organizacyjnych, lit. E. Administracja,  pkt c) Lubelskie Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Lubelskiej § 76a otrzymuje brzmienie: 
„§ 76a. 
1. W Politechnice Lubelskiej działa Lubelskie Centrum Transferu Technologii 

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

2. Działalnością Centrum TT kieruje dyrektor. 
3. Dyrektora Centrum TT powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii 

Senatu.  

4. Dyrektor Centrum TT odpowiada za działalność wynikającą z regulaminu 
i uchwał Rady Lubelskiego Centrum Transferu Technologii oraz za 
gospodarkę finansową Centrum. 

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

 
 
W Rozdziale VI. Studia, studenci i doktoranci: 
 

w § 77:  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

           „2. Studia są prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne, przy  
                 czym studentów stacjonarnych nie może być mniej w Uczelni aniżeli  
                  niestacjonarnych.”; 

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 6 w brzmieniu: 
          „3. W ramach oferty studiów może być realizowane kształcenie  
                 z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.”.  



         „4. Uczelnia realizując proces dydaktyczny uwzględnia szczególne  
                potrzeby studentów będących osobami niepełnosprawnymi.” 
         „5. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne  

          związane z: 
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz 

uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 
2) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich 

studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie 
stacjonarnej; 

3) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku 
korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS 
określonym w art. 170 a ust. 2  ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym; 

4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz 
stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających 
wyników w nauce; 

5) prowadzeniem studiów w języku obcym; 
6) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; 
7) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających.”.  
        „6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 5, ustala Rektor, z tym że  

         opłaty, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, nie mogą przekraczać  
         kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia 
         i prowadzenia w Uczelni, odpowiednio studiów lub studiów  
        doktoranckich, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 oraz zajęć na  
        studiach lub studiach doktoranckich, o których mowa w ust. 5 pkt 4,  
        z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii  
        rozwoju Uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych  
        i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.”.  

 
 

§ 78 otrzymuje brzmienie: 
      „§78. 

1. Senat Politechniki Lubelskiej określa warunki i tryb rekrutacji, w tym 
prowadzonej elektronicznie dla poszczególnych kierunków. Uchwała  
w tej sprawie jest podawana do publicznej wiadomości nie później niż do 
31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy  
i przesłana ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.  
W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów senat podejmuje 
uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 
wyższego i ministrowi nadzorującemu Uczelnię, podając ją niezwłocznie 
do publicznej wiadomości.  

2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat ustala, jakie 
wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia. 

3. Politechnika może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne tylko 
w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, 
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. 

4. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku dodatkowych egzaminów 
wstępnych powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na 
studia, będących osobami niepełnosprawnymi. 

5. Rekrutację na studia w Politechnice Lubelskiej przeprowadzają komisje 
rekrutacyjne. W skład komisji rekrutacyjnych wchodzą nauczyciele 
akademiccy, inni pracownicy Uczelni oraz przedstawiciele samorządu 
studenckiego. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku, gdy 
wstęp na studia jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia 
podejmuje w takim przypadku Dziekan. 

6. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje Rektor. W skład uczelnianej 
komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego, sekretarz, inni nauczyciele akademiccy – 
przedstawiciele wydziałów, przedstawiciel studentów. 

7. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje i określa zasady jej pracy 
dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 

8. Decyzje w sprawie przyjęć na studia podejmują wydziałowe komisje 
rekrutacyjne, a wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. 

9. W przypadku naruszenia warunków i trybu rekrutacji, określonych 
zgodnie z ust. 1, od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy 
odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni 
od dnia doręczenia decyzji. Po rozpatrzeniu odwołania, Uczelniana 
komisja rekrutacyjna podejmuje ostateczną decyzję. 

10. Od decyzji dziekana, o której mowa w ust. 5 zdanie ostatnie niniejszego 
paragrafu służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia 
doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie 
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie  
z ust. 1. Decyzja Rektora  w sprawie odwołania jest ostateczna.  

11. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji 
i złożenia ślubowania następującej treści:  

          „Podejmując obowiązki studenta, ślubuję uroczyście: 
− wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju 

własnej osobowości; 
− szanować prawa, tradycje i obyczaje akademickie, dbać o godność  

i honor studenta oraz dobre imię Uczelni; 
− darzyć szacunkiem członków społeczności akademickiej, przestrzegać 

zasad współżycia koleżeńskiego oraz przepisów obowiązujących 
w Politechnice Lubelskiej”. 

 
po § 78 dodaje się § 78a i § 78b w brzmieniu: 

      „§ 78a.  
1. Zajęciom wynikającym z planu studiów i programu kształcenia, 

zaliczonym przez studenta, przypisuje się punkty ECTS.  
2. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 

student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, 
studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych 
studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie 
studiów pięcioletnich, z zastrzeżeniem art. 164a ust. 3 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym.  



3. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni niż 
Politechnika, w tym zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS zajęcia 
te zalicza się do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS  
w Politechnice.  

4. Student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do 
korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS,  
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

5. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat 
do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może 
uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student 
realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów 
międzyobszarowych – nie więcej niż 90 punktów ECTS.  

6. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych 
w Politechnice lub w innej uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na 
drugim kierunku studiów stacjonarnych w Politechnice bez wnoszenia 
opłat. Uprawnienie to jest jednorazowe.  

7. Do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów, 
o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, ma prawo student, który 
w poprzednim roku studiów spełnił kryteria, określone  
w art. 181 ust. 1, z uwzględnieniem art. 174 ust. 4 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 

8. Student, który na pierwszym roku studiów, o których mowa w ust. 6, nie 
spełnił kryteriów, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, obowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok 
studiów, zgodnie z umową zawartą w formie pisemnej pomiędzy 
Politechniką a studentem, na zasadach określonych przez senat.  

9. Student, o którym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, ma prawo bez 
wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać po raz 
drugi limit punktów ECTS, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

10. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć  
w Politechnice bez wnoszenia opłat podejmuje rektor, na wniosek 
studenta zaopiniowany przez  Dziekana. 

11. Kandydat na studia stacjonarne w Politechnice jest obowiązany do 
złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia  
i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.”.  

    
     „§ 78b.  
     Studia podyplomowe w Uczelni trwają co najmniej dwa semestry, przy  
     czym program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza studiów  
     podyplomowych co najmniej 60 punktów ECTS.”.  
 

§ 79 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 79.  
1. Studia doktoranckie – stacjonarne i niestacjonarne – tworzy Rektor na 

wniosek rady wydziału, posiadającego uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora.  

2. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze 
konkursu. Senat Politechniki Lubelskiej określa warunki i tryb rekrutacji 



na studia doktoranckie oraz ich formy. Uchwała w tej sprawie jest 
podawana do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia 
roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego 
uchwała dotyczy. Warunki i tryb rekrutacji powinny uwzględniać 
szczególne potrzeby kandydatów na studia doktoranckie, będących 
osobami niepełnosprawnymi.  

3. Rekrutację na studia doktoranckie w Politechnice Lubelskiej 
przeprowadzają komisje rekrutacyjne. W skład komisji rekrutacyjnej 
wchodzą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele doktorantów. 

4. Dziekan powołuje i określa zasady pracy komisji rekrutacyjnej,  
po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 

5. Decyzję w sprawie przyjęć na studia doktoranckie podejmują komisje 
rekrutacyjne, a wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. 

6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie  
do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. 
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków  
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

7. Obsługę administracyjną studiów doktoranckich realizują dziekanaty 
wydziałów. 

8. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta  
z chwilą złożenia ślubowania następującej treści: 

         „Podejmując obowiązki doktoranta, ślubuję uroczyście: 
− wytrwale dążyć do wszechstronnego rozwoju własnej osobowości, 

zdobywania wiedzy i umiejętności prowadzenia badań naukowych  
i zajęć dydaktycznych; 

− szanować prawa, tradycje i obyczaje akademickie, dbać o godność 
i honor doktoranta oraz dobre imię Uczelni; 

− darzyć szacunkiem członków społeczności akademickiej, przestrzegać 
zasad współżycia koleżeńskiego oraz przepisów obowiązujących  
w Politechnice Lubelskiej”.”.  

 
w § 80 ust. 2 – 6 otrzymują brzmienie: 

     „2. Prawa i obowiązki studentów i doktorantów określają: ustawa Prawo 
           o szkolnictwie wyższym, rozporządzenia wykonawcze do ustawy oraz  
           postanowienia niniejszego statutu, a także postanowienia regulaminu  
           studiów oraz regulaminu studiów doktoranckich. 
     3. W pracach nad regulaminem studiów biorą udział przedstawiciele  
          studentów, a w pracach nad regulaminem studiów doktoranckich biorą  
          udział przedstawiciele doktorantów. 
     4. Regulamin studiów uchwala Senat co najmniej na 5 miesięcy przed  
          początkiem roku akademickiego. Regulamin wchodzi w życie  
          z początkiem roku akademickiego, na zasadach określonych w ustawie.  
          Regulamin studiów doktoranckich uchwala Senat co najmniej na 5  
          miesięcy przed rozpoczęciem zajęć. Regulamin wchodzi w życie  
          z rozpoczęciem zajęć, na zasadach określonych w ustawie.  
      5. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  
          świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustala Rektor  
          w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.  
          Zasady przyznawania pomocy materialnej doktorantom ustala Rektor  
          w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.  



      6. Poza pomocą materialną, przewidzianą w ust. 5, student lub doktorant  
          może otrzymać także pomoc materialną lub nagrodę JM Rektora  
          w ramach specjalnych funduszy stypendialnych Politechniki. Stypendia  
          z tego funduszu przyznawane są w uzgodnieniu z uczelnianym organem  
          wykonawczym samorządu studenckiego lub doktorantów.”.  
 

w § 82: 
a) w ust. 1 dodaje się zdanie 4 o treści następującej: 

            „Samorząd studentów zobowiązany jest do opracowania i promowania 
            kodeksu etyki studenta.”; 

b)   w ust. 6 po wyrażeniu „jest zgodność” dodaje się wyraz „jej”, a ponadto  
  wyraz „ustawowymi” zastępuje się wyrazem „prawa”; 

c)   ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
  „7. Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną  

                 z przepisami prawa, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub  
                 regulaminem samorządu. Rektor uchyla uchwałę organu uczelnianej  
                 organizacji studenckiej niezgodną z przepisami prawa, statutem  
                 Uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) danej  
                 organizacji studenckiej.”; 

d)   ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
           „8. Senat na wniosek Rektora rozwiązuje uczelnianą organizację  
                  studencką, jeżeli jej działalność wykazuje rażące i uporczywe  
                  naruszanie przepisów ustawowych, statutu Uczelni lub statutu  
                  (regulaminu, deklaracji założycielskiej) tej organizacji.”.  
 

w § 83: 
a) w ust. 1 dodaje się zdanie 4 o treści następującej: 

           „Samorząd doktorantów zobowiązany jest do opracowania  
           i promowania kodeksu etyki doktoranta.”;  

b)  w ust. 6 po wyrażeniu „jest zgodność” dodaje się wyraz „jej”, a ponadto    
 wyraz „ustawowymi” zastępuje się wyrazem „prawa”; 

 
w § 84: 
a) w ust. 6 dodaje się zdanie 2 w brzmieniu: 

            „Przewodniczącym Komisji jest nauczyciel akademicki.”; 
 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
           „7. Kadencja komisji trwa cztery lata”.  
 
 
W Rozdziale VII. Pracownicy Politechniki: 
 

w § 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
      „2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach: 

     1)  starszego wykładowcy; 
     2)  wykładowcy; 
     3)  lektora; 
     4)  instruktora.”.  

 
w § 89: 
a) § 89 ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie 



       „1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona  
             osoba posiadająca tytuł naukowy profesora. 

    2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może zostać zatrudniona  
        osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub  
        tytuł naukowy profesora.”; 

b) skreśla się ust. 3; 
c) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 3 oraz w miejsce   

  dotychczasowej treści otrzymuje  następujące brzmienie: 
        „3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona  
              osoba niespełniająca wymagań określonych w ust. 2, jeżeli posiada  
              stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia  
              w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez  
              radę wydziału, na którym osoba ta ma być zatrudniona.”; 

d) dotychczasowe ust. 5 i 6 otrzymują oznaczenie jako ust. 4 i 5.  
 

w § 90: 
a) w ust. 1 skreśla się wyrażenie „lub instytucji naukowej w kraju lub  

  za granicą”; 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

           „2. Na stanowisku profesora wizytującego może zostać zatrudniona  
            osoba nie spełniająca wymagań określonych w ust. 1, jeśli posiada  
            stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze, potwierdzone  
            w wewnętrznym postępowaniu w Uczelni, osiągnięcia w pracy  
            naukowej, zawodowej lub artystycznej (opinie w tej sprawie  
            przedkłada komisja powołana przez Rektora).”.  

  
w § 91: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

          „1. Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba,  
                  posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Zatrudnienie  
                  następuje na czas określony.”; 

b) w ust. 2 – 4 wyraz „mianowanie” zastępuje się wyrazem „zatrudnienie”, 
a ponadto w ust. 4 wyraz „mianowania” zastępuje się wyrazem 
„zatrudnienia”; 

c) w ust. 5 skreśla się wyraz „mianowania”.  
 

w § 92: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

           „1. Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która  
                 posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.  
                 Zatrudnienie następuje na czas określony.”; 

b)  w ust. 2 – 3 wyraz „mianowanie” zastępuje się wyrazem „zatrudnienie”; 
c)  w ust. 4 sformułowanie „mianowania, o którym mowa” zastępuje się  

 sformułowaniem „zatrudnienia, o których mowa”, a wyraz „mianowanie”  
 zastępuje się wyrazem „zatrudnienie”; 

d)  w ust. 5 wyraz „mianowania” zastępuje się wyrazem „zatrudnienia”.  
 

skreśla się § 94.  
 



dotychczasowe § 95 i § 96 otrzymują oznaczenie odpowiednio jako § 94 
i § 95, przy czym  dotychczasową treść § 96 oznacza się jako § 95 ust. 1 
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

      „2. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela  
             akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora.”.  
 

po § 95 dodaje się § 96 w następującym brzmieniu: 
      „§ 96. 

1. Nauczyciel akademicki składa w Politechnice oświadczenie, w którym 
upoważnia wybrany wydział do zaliczania go do minimum kadrowego 
jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego 
kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia albo jednego 
kierunku studiów tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiów 
tylko drugiego stopnia. 

2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce 
organizacyjnej Politechniki co najwyżej jedno oświadczenie, 
upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego 
jednego kierunku studiów pierwszego stopnia. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, 
nauczyciel akademicki składa przed rozpoczęciem roku akademickiego, 
nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
akademicki.”.  

 
w § 97:  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

           „2. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze  
                   przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony  
                   następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.”; 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 4 w brzmieniu: 
            „3.  Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne,  
                   można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku w Uczelni  
                    bez postępowania konkursowego.”.  
           „4. Nauczyciel akademicki Politechniki nie może pozostawać  
                    w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z zatrudnionym  
                   w Politechnice jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do  
                   drugiego stopnia włącznie oraz osobą, z którą pozostaje  
                   w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie dotyczy to  
                   osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla  
                   których ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów.”.  
 

w § 98: 
a) skreśla się ust. 1; 
b) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 oraz w miejsce 

dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: 
          „1. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 97 ust 2, następuje za  

           zgodą Rektora. Konkurs ogłasza dziekan, zaś komisję konkursową  
           oraz jej przewodniczącego powołuje: 

                1) dziekan, po uzyskaniu opinii rady wydziału; 
                2) kierownik jednostki międzywydziałowej, po uzyskaniu stanowiska  

           rady tej jednostki.”.  



c) dotychczasowe ust. 3,4,5,6,7,8, otrzymuje oznaczenie kolejno jako ust. 
2,3,4,5,6,7, a ponadto ust. 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje 
brzmienie:  

          „Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się we wszystkich wydziałach  
          i jednostkach międzywydziałowych Politechniki oraz przesyła do innych  
          szkół wyższych i instytucji, nie później niż 4 tygodnie przed upływem  
          terminu składania dokumentów. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się  
          na stronach internetowych Uczelni, urzędu obsługującego ministra  
          nadzorującego Uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji  
          Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców,  
          przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.”.  
 

§ 102 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 102. 
      Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego nauczyciela  
      akademickiego, może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych ustalony dla  
      danego stanowiska, nie więcej niż o 2/3 tego wymiaru, w przypadku  
      powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań  
      lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych  
      lub innych zadań przewidzianych w statucie. Obciążenie dydaktyczne  
      Rektora ustala Senat.”.  
 

w § 103: 
a) ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

           „2. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie,  
                  w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków,  
                  o których mowa w art. 111 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym   
                  oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także  
                  prawa własności przemysłowej, co najmniej raz na dwa lata lub  
                  w dowolnym czasie, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej,  
                  w której są zatrudnieni. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł  
                  naukowy profesora zatrudnieni na podstawie mianowania, podlegają  
                  okresowej ocenie co najmniej raz na cztery lata.”; 

b) w ust. 3 skreśla się pkt 4); 
c) w ust. 5 skreśla się pkt. 3) 
d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w  brzmieniu: 

          „5a. Uczelniana komisja oceniająca i wydziałowe komisje oceniające  
                  przy dokonywaniu oceny nauczycieli akademickich mogą zasięgać  
                  opinii ekspertów spoza uczelni.”; 

e)  po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:  
          „8.  W skład komisji, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,  
                 Senat powołuje po jednym przedstawicielu organizacji związkowych  
                  działających w Uczelni.”.   
 

§ 105 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 105. 

1. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia 
dydaktyczne, naukowe (artystyczne) oraz organizacyjne.  

2. W ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego należy 
uwzględnić w szczególności: 



1) poziom kształcenia i wychowywania studentów Uczelni, w tym poziom 
merytoryczny prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz aktualność 
przekazywanej wiedzy; 

2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych;  
3) nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, 

semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym  
i metodycznym;  

4) aktywność w podejmowaniu zadań dydaktycznych;  w tym aktywność 
w zakresie przygotowywania podręczników, skryptów i innych pomocy 
dydaktycznych; 

5) udział w studenckim ruchu naukowym; 
6) pracę w charakterze opiekuna grup, lat studiów, praktyk  

i w indywidualnym toku studiów; 
7) przestrzeganie w działalności dydaktycznej zasad etycznych 

obowiązujących w Uczelni oraz niepodejmowanie działań 
dydaktycznych konkurencyjnych wobec Uczelni; 

8) ocenę ze strony studentów i doktorantów dokonaną po zakończeniu 
każdego cyklu zajęć dydaktycznych. 

9) wyniki hospitacji i kontroli zewnętrznych. 
3. W ocenie działalności naukowej (artystycznej) nauczyciela 

akademickiego należy uwzględnić w szczególności:  
1) publikacje naukowe, a w przypadku architektów i artystów – sukcesy  

w konkursach, wystawach, realizacji znaczących projektów, itp.  
2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym aktywność 

w inicjowaniu i realizacji projektów badawczych; 
3) udział w pracach organizacyjnych związanych z działalnością 

badawczą; 
4) zaangażowanie we współpracę naukową o zasięgu środowiskowym, 

krajowym i międzynarodowym; 
5) zaangażowanie w kształcenie kadry naukowej oraz wyniki osiągnięte 

w przygotowaniu do pracy naukowej oraz w promowaniu absolwentów 
Uczelni – w przypadku nauczycieli akademickich  
z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora 
habilitowanego; 

6) przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa 
własności przemysłowej; 

7) przestrzeganie w działalności naukowej (artystycznej) zasad 
etycznych obowiązujących w Uczelni oraz niepodejmowanie działań 
naukowych (artystycznych) konkurencyjnych wobec Uczelni.  

4. W ocenie działalności organizacyjnej nauczyciela akademickiego należy 
uwzględnić w szczególności: 
1) inicjatywę, dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność własnej 

jednostki organizacyjnej i Uczelni; 
2) zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska akademickiego i innych 

środowisk związanych z Uczelnią; 
3) sposób organizowania pracy w kierowanej przez siebie jednostce  

– w przypadku osób pełniących w Uczelni funkcje kierownicze; 
4) przestrzeganie w działalności organizacyjnej zasad etycznych 

obowiązujących w Uczelni oraz niepodejmowanie działań 
organizacyjnych konkurencyjnych wobec Uczelni.  



5. Za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną ustala się 
niezależne oceny cząstkowe według następującej skali: ocena bardzo 
dobra, ocena dobra, ocena dostateczna, ocena negatywna. Na podstawie 
ocen cząstkowych ustala się ocenę końcową (ogólną). Uzyskanie przez 
nauczyciela akademickiego oceny „dostatecznej” za działalność 
naukową, dydaktyczną lub organizacyjną – wyklucza ocenę ogólną 
„bardzo dobrą”. Jeśli którykolwiek z ocenianych zakresów działalności, za 
wyjątkiem działalności organizacyjnej, zostanie oceniony negatywnie, to 
ogólna ocena jest także negatywna. 

6. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 
przeprowadzona w postępowaniu w sprawie o nadanie tytułu naukowego, 
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora 
zwyczajnego, spełnia kryteria oceny okresowej.  

7. W przypadku oceny pracowników dydaktycznych, działalność naukowa 
nie podlega obowiązkowej ocenie.”.  

 
§ 107 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 107. 
1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy 

z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez niego oceny 
negatywnej. 

2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem 
akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego 
dwóch kolejnych ocen negatywnych.  

3. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy  
z mianowanym nauczycielem akademickim z przyczyn określonych  
w art. 124 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zaś bez wypowiedzenia z przyczyn 
określonych w art. 126 ustawy. Rektor może rozwiązać stosunek pracy 
z mianowanym nauczycielem akademickim również z innych ważnych 
przyczyn po uzyskaniu opinii Senatu.”.  

 
§ 109 otrzymuje brzmienie: 

     „§ 109. 
1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego 

w Uczelni wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 
sześćdziesiąty piąty rok życia. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela 
akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Uczelni 
wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 
siedemdziesiąty rok życia. 

2. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza Rektor. 
3. Profesorowie i doktorzy habilitowani, którzy osiągnęli wiek 

siedemdziesięciu  lat, nie mogą pełnić funkcji kierowników: zakładów, 
katedr oraz instytutów.”.  

 
 w § 111: 

a) w ust. 1 skreśla się zdanie 2 w brzmieniu „W przypadku przygotowywania 
rozprawy habilitacyjnej wymiar tego urlopu nie może przekroczyć sześciu 
miesięcy”; 

b) w ust. 2 skreśla się sformułowanie „a stopień przygotowania rozprawy 
habilitacyjnej – habilitant”; 



c) skreśla się ust. 5; 
d) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5 i w miejsce 

dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: 
         „Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po  
          przepracowaniu co najmniej pięciu lat w Uczelni, ma prawo do płatnego  
          urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym  
          jednorazowo sześciu miesięcy., jeżeli stan jego zdrowia wymaga  
          powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego  
          leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie  
          całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać  
          dwóch lat.”; 

e) skreśla się ust. 8 i 9; 
f) dotychczasowy ust. 7 i 10 otrzymują kolejno oznaczenie jako 6 i 7, 

a ponadto w ust. 7 skreśla się wyrażenie „na własny rachunek”.  
 

w § 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
      „1. Nauczyciel akademicki może uzyskać urlop bezpłatny dla celów  
             naukowych.”.  
 
  w § 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
       „1. Nauczyciel akademicki, za postępowanie uchybiające obowiązkom  
              nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego,  
              podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, na zasadach określonych  
              w ustawie, przed komisją dyscyplinarną, lub – w przypadkach  
              przewinień dyscyplinarnych mniejszej wagi – odpowiada przed  
              Rektorem, który po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela  
              akademickiego, może zastosować karę upomnienia z wpisaniem do  
              akt.”.  
 

w § 114 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 
w brzmieniu:  

      „2. Pracownik Politechniki niebędący nauczycielem akademickim nie może  
            pozostawać w stosunku bezpośredniej podległości służbowej  
            z zatrudnionym w Politechnice jego małżonkiem, krewnym lub  
            powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą, z którą  
            pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie dotyczy  
            to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla  
            których ustawa przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów.”.  
 

w § 115: 
a) w  ust. 4 wyrażenie „o których mowa w ust. 1” zastępuje się wyrażeniem 

„o których mowa w ust. 3”; 
b) w ust. 5 i 6 wyrażenie „o którym mowa w ust. 2” zastępuje się 

wyrażeniem „o których mowa w ust. 4”. 
 
 
 
 
 



W Rozdziale VIII. Mienie Politechniki i gospodarka finansowa,  
lit. A. Mienie Politechniki Lubelskiej w § 116 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:             
 
„3. Rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Politechniki, w tym  
     w zakresie zbycia i obciążenia mienia, do wysokości równowartości  
     w złotych kwoty 250.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu  
     ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.”.  
 
 
W Rozdziale VIII. Mienie Politechniki i gospodarka finansowa, lit. B. 
Gospodarka finansowa: 
 

§ 118 otrzymuje brzmienie:  
      „§ 118. 
       1. Politechnika, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną  

       gospodarkę finansową, na podstawie planu rzeczowo-finansowego,  
       zatwierdzanego przez Senat, zgodnie z przepisami o finansach  
       publicznych oraz o rachunkowości.  

       2. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Uczelni odpowiada  
       kwestor, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.  

 
w § 119 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, przy czym po wyrazie 
„środki” dodaje się wyraz „finansowe” oraz skreśla się wyraz „Lubelskiej”,  
a także dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

     „2. Przychody własne Politechnika gromadzi na odrębnych rachunkach  
            bankowych”.  
 

w § 121 wyrażenie „planów rzeczowo-finansowych” zastępuje się 
wyrażeniem „planu rzeczowo –finansowego”.  

 
w § 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

      „1. Senat zatwierdza sprawozdanie finansowe Uczelni zgodnie  
                z przepisami o rachunkowości”.  

po § 124 dodaje się § 124a w brzmieniu: 
      „124a. 
       1.   Politechnika prowadzi działalność wydawniczą. 
       2.   Zasady prowadzenia działalności wydawniczej określa Rektor. 
       3. W celu zapewnienia koordynacji procesu wydawniczego Rektor  
             powołuje radę wydawniczą i określa jej zadania.”.  
 

w § 125 w ust. 4 wyraz „znoszone” zastępuje się wyrazem „likwidowane”.   
 
 
W Rozdziale IX. Przepisy porz ądkowe dotycz ące organizowania 
zgromadze ń w Politechnice Lubelskiej: 
 

§ 126 otrzymuje brzmienie: 
      „§ 126. 
      Pracownicy Uczelni, doktoranci i studenci mają prawo organizowania        
      zgromadzeń na terenie Uczelni.”.  
 



w § 128 w ust. 1 skreśla się zdanie 1 w brzmieniu „Pracownicy Uczelni, 
doktoranci i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie 
Uczelni”.  

 
 
W Rozdziale XI. Postanowienia przej ściowe i ko ńcowe: 
 

skreśla się § 135. 
 

skreśla się § 136. 
 

dotychczasowy § 137 otrzymuje oznaczenie jako § 135, a ponadto  
w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:  

      „§ 135. 
      1.   Prawo wiążącej interpretacji postanowień statutu przysługuje Senatowi. 
      2. Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Senatu podjętej   
            większością co najmniej dwóch trzecich głosów swojego składu,  
            w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia”. 
 

dotychczasowy § 138 otrzymuje oznaczenie jako § 136, a dotychczasowy  
§ 139 otrzymuje oznaczenie jako § 137.  

 
 
W Załączniku nr 3 wyrażenie „Insygnia Prorektora ds. Ogólnych” otrzymuje 
brzmienie: „Insygnia Prorektora ds. Rozwoju Uczelni”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


