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STATUT 
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI 

 
DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Rozdział 1 
PODSTAWY DZIAŁANIA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI  

 
§ 1 

Siedziba i podstawa prawna działalności 
 

1. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności zwana dalej „Uczelnią”, jest 
niepubliczną Uczelnią zawodową działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z 
późn. zm.)  – zwanej dalej „Ustawą”, zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr 
DNS 1-0145/86/1/TBM/97 z dnia 15.04.1997 r., uzyskanego przez Anielę 
Bednarek dla Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz niniejszego Statutu.  

2. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr. DSW-3-JG-4001-40-06 z dnia 
21.06.2006 r. prawa Założyciela Wyższej Szkoły Informatyki zostały przekazane 
"ABiS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi zarejestrowanej 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000214550 zwanej dalej „Założycielem". 

3. W przypadku utraty osobowości prawnej przez obecnego Założyciela, 
założycielem stanie się  Aniela Bednarek 

4. Uczelnia jest osobą prawną z siedzibą w Łodzi.  
5. Uczelnia może używać swojej wcześniejszej nazwy Wyższa Szkoła Informatyki 

w Łodzi, a w stosunkach z zagranicą może posługiwać się także nazwą University 
of Computer Sciences and Skills - zwanej dalej w skrócie „WSIU”,. 

 
§ 2  

Kompetencje Założyciela 
 
1. Założyciel sprawuje nadzór nad Uczelnią w zakresie ustalonym w Ustawie  

i Statucie. 
2. Do wyłącznej kompetencji Założyciela należy w szczególności: 

1) nadanie i zmiana  statutu Uczelni, 
2) powoływanie i odwoływanie Rektora, 
3) powoływanie i odwoływanie Kanclerza, 
4) powołanie i odwołanie Prezydenta oraz określenie zasad jego 

wynagradzania, 
5) sprawowanie nadzoru nad aktami wydawanymi przez władze Uczelni,   
6) ustalanie zasad gospodarki finansowej Uczelni i opracowanie, zgodnie 

z Ustawą i innymi przepisami, corocznego planu rzeczowo-finansowego 
Uczelni, 

7) podejmowania decyzji o likwidacji Uczelni zgodnie z zapisami Ustawy 
i Statutu, 

8) podejmowania decyzji w sprawach dysponowania mieniem Uczelni 
zgodnie z zapisami Statutu. 

9) podejmowania decyzji w sprawach działalności Uczelni zgodnie z zapisami 
Statutu. 
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§ 3 
Wspólnota Uczelni  

1. Wspólnotę WSIU stanowią pracownicy i studenci. 
2. Pracownikom i studentom WSIU przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze 

w Uczelni na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 
 

 
§ 4 

Cele i zadania Uczelni    
1. Podstawowe zadania Uczelni określa Ustawa oraz Misja i Strategia WSIU. Należy 

do nich w szczególności:  
1) prowadzenie kształcenia i działalności naukowej,   
2) kształcenie i promowanie kadr Uczelni, 
3) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów w tym rozwoju 

kultury fizycznej studentów,  
4) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, 
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, w tym 

poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych, 
archiwalnych i muzealnych, 

6) stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału 
w procesie przyjmowania na Uczelnię w celu odbywania kształcenia, 
w kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej;  

2. Uczelnia, realizując misję, postawione cele i zadania kieruje się: 
1)  zasadami wolności badań naukowych, wolności twórczości naukowej 

i artystycznej oraz poszanowania odrębności poglądów i wzajemnej 
życzliwości, 

2) zasadami wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za 
państwo polskie poszanowania wartości i tradycji, zasad demokracji oraz praw 
człowieka.  

. 
§ 5 

Władze Uczelni 
 

1. Władzami Uczelni są Rektor, Prezydent, Kanclerz i Senat.  
2. Władze Uczelni są jej organami podstawowymi. 
3. Inne organy Uczelni oraz funkcje kierownicze istniejących w Uczelni jednostek 

organizacyjnych określa dział II niniejszego Statutu. 
 

Rozdział 2 
SYMBOLE, TRADYCJE I ODZNACZENIA 

 
§ 6 

Symbole Uczelni 
 

1. Symbolami Uczelni są: godło, pieczęć i sztandar Uczelni. 
2. Na symbolach Uczelni używa się nazwy „Wyższa Szkoła Informatyki 

i Umiejętności”, bądź skrótu „WSInf” lub „WSIU”. 
3. Organy Uczelni używają symboli Uczelni.  
4. Symbole Uczelni są znakami prawnie zastrzeżonymi. 
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5. Wzory symboli Uczelni określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 
 
 

§ 7 
Uroczystości Uczelni 

 
1. Uroczystościami Uczelni są:  

1) dzień 15 kwietnia jako Święto Uczelni, 
2) inauguracja roku akademickiego wraz z immatrykulacją nowo przyjętych 

studentów, 
3) inne uroczystości ustalone przez Senat. 

2. Forma uroczystości Uczelni nawiązuje do polskich tradycji akademickich. Przebieg 
uroczystości Uczelni określa Senat. 

 
§ 8 

Medale, odznaki Uczelni   
 
1. Za szczególne zasługi dla Uczelni przyznaje się następujące medale honorowe: 

1) „Medal za Zasługi dla Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności",  
2) „.Medal Przyjaciela Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności", 
3) „Medal wspierającego Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności" , 
4) odznakę „Zasłużony dla Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności”. 

2. Zasady i tryb przyznawania medali wymienionych w ust. 1. określa Senat 
odrębnymi regulaminami. 

§ 9 
Godności honorowe Uczelni    

 
1. Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością honorową Uczelni 

nadawaną osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia 
społecznego. Tytułu doktora honoris causa nie nadaje się byłym oraz obecnym 
pracownikom Uczelni. 

2. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa, wraz z pisemnym 
uzasadnieniem może zgłosić do Senatu Uczelni:  

1) Rektor lub Kanclerz z własnej inicjatywy;  
2) co najmniej trzech nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub doktora 

habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni.  
3. Senat podejmuje decyzję w sprawie o wszczęciu dalszego postępowania. 

W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku wyznacza pięcioosobową 
Komisję Senacką ds. nadania tytułu doktora honoris causa, której powierza 
dalsze prowadzenie postępowania.  

4. Komisja: 
1) zawiadamia kandydata o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora 

honoris causa i prosi o wyrażenie zgody na kandydowanie; 
2) w przypadku zgody kandydata, prosi o dostarczenie dokumentacji 

zawierającej informacje o osiągnięciach i dorobku; 
3) po zapoznaniu się z dokumentacją, zatwierdza wniosek i kieruje go 

do wszystkich rad wydziałów dyscypliny celem wyrażenia stanowiska; 
4) po uzyskaniu stanowiska rad wydziałów proponuje promotora postępowania 

oraz co najmniej dwóch recenzentów, w tym przynajmniej jednego z poza 
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Uczelni; recenzentem nie może być Rektor, wnioskodawca oraz członek 
Komisji Senackiej;  

5) kieruje wniosek do Senatu, wraz ze stanowiskiem wszystkich rad wydziałów 
oraz propozycją promotora i recenzentów postępowania. 

5. Senat powołuje promotora i recenzentów postępowania.  
6. Po wpłynięciu recenzji Komisja kieruje wniosek do Senatu w sprawie nadania 

tytułu doktora honoris causa. 
7. Senatu podejmuje ostateczną uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
8. Na wnioskodawcach, członkach Komisji Senackiej oraz wszelki osobach, które 

uzyskały wiedzę o prowadzonym postępowaniu spoczywa obowiązek zachowania 
poufności, co do osoby objętej wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa. 
Obowiązek ten ustaje wraz z podjęciem pozytywnej uchwały o nadaniu tytułu 
przez Senat.  

9. Rektor informuje kandydata o decyzji Senatu i wyznacza termin uroczystości 
nadania tytułu. 
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DZIAŁ II 
USTRÓJ UCZELNI 

 
Rozdział 1 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI – USTALENIA OGÓLNE 
 

§ 10 
Typy jednostek organizacyjnych Uczelni  

 
W Uczelni mogą być tworzone następujące typy jednostek organizacyjnych:  

1) Wydziały; 
2) filie; 
3) pozawydziałowe jednostki dydaktyczne; 
4) katedry; 
5) ogólnouczelniane jednostki wspomagające działalność dydaktyczną WSIU;  
6) inne wewnętrzne jednostki organizacyjne wydziałów i filii; 
7) centra, ośrodki i inne jednostki wspomagające działalność naukowo-

badawczą oraz dydaktyczną z udziałem podmiotów zewnętrznych; 
8) jednostki administracyjne;  
9) jednostki usługowe i gospodarcze, o których mowa w § 100 ust. 3 Statutu. 

 
§ 11 

Regulamin organizacyjny Uczelni  
  

1. Kanclerz w drodze rozporządzenia nadaje Regulamin Organizacyjny WSIU, 
kierując się zapisami Ustawy i Statutu w uzgodnieniu z Założycielem i 
Prezydentem. 

2. Regulamin WSIU określa obowiązkowo: 
1) strukturę organizacyjną Uczelni, 
2) podział zadań w ramach tej struktury, 
3) organizację  i zasady działania administracji Uczelni, 
4) inne zapisy o charakterze organizacyjnym. 

3. Regulamin organizacyjny WSIU zawiera wykaz wszystkich funkcjonujących 
jednostek organizacyjnych Uczelni, o których mowa w § 10 , w tym ich nazwy 
oraz zadania. 

. 
§ 12 

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja 
jednostek organizacyjnych Uczelni 

 
1. Jednostki organizacyjne Uczeni tworzy, przekształca i likwiduje Prezydent 

w Regulaminie Organizacyjnym WSIU, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 pkt 1-5 Statutu, z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Rektora w uzgodnieniu z Założycielem 
2) jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 pkt 6 Statutu, z własnej 

inicjatywy  lub na wniosek Dziekana albo rady jednostki,  
3) jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 pkt 7 Statutu, na podstawie 

umowy zawartej przez Założyciela po zasięgnięciu opinii Senatu. 
4) jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 pkt 8-9 Statutu w uzgodnieniu 

z Założycielem. 
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2. Z wnioskiem o utworzy, przekształcenie lub likwidację jednostki organizacyjnej 
mogą wystąpić inne osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni lub Samorząd 
Studencki. 

 
§ 13 

Tryb tworzenia i przekształcania jednostek organizacyjnych Uczelni 
 

1. Wniosek o utworzenie lub przekształcenie jednostki organizacyjnej Uczelni 
wymaga: 
1) wskazania celu, potrzeby, zakresu działania oraz przewidywanych skutków 

utworzenia jednostki organizacyjnej, 
2) wskazania źródła pokrycia kosztów funkcjonowania i zapewnienia warunków 

materialnych działania jednostki organizacyjnej, 
3) przedstawienia projektu regulaminu jednostki organizacyjnej, 
4) przedstawienia sposobu zapewnienia dalszego prowadzenia kształcenia 

w przypadku przekształcenia lub likwidacji jednostki dydaktycznej prowadzącej 
studia lub inną formę kształcenia. 
 

Rozdział 2 
PODSTAWOWE CELE I ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

UCZELNI  
 

§ 14 
Jednostki dydaktyczne Uczelni 

 
1. Podstawowymi jednostkami dydaktycznymi Uczelni prowadzącymi 

kształcenie na kierunkach studiów jest Wydział i Filia. 
2. Rektor może nadać status pozawydziałowej jednostki dydaktycznej, jednostce 

organizacyjnej niebędącej wydziałem, jeżeli ta jednostka spełnia warunki 
określone w § 18 ust. 1 Statutu. 

§ 15 
Wydział 

 
1. Wydział jest jednostką organizacyjną tworzoną w celu : 

1) prowadzenia , w rozumieniu obowiązujących przepisów, co najmniej jednego 
kierunku studiów, 

2) organizowania i koordynowania pracę badawczej w ramach dziedzin lub 
dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi kierunkami studiów, 

3) organizacji procesu kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach 
kształcenia. 

2. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być: katedry, komisje, zespoły, rady 
i inne wymienione w WSZJK jednostki, które są niezbędne do realizacji zadań 
wydziału, w tym jednostki administracji lub stanowiska administracyjne. 

3. Tworzenie, przekształcanie i likwidacja katedr wymaga opinii Senatu. 
4. Regulamin Organizacyjny WSIU określa strukturę wydziału, jego nazwę rodzaj 

i zakres działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziału, tryb ich 
powoływania z uwzględnieniem przepisów Ustawy, Statutu, oraz Wydziałowego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, (WSZJK), o którym mowa w § 87 
Statutu. 
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§ 16 
Przekształcenie wydziału 

 
Rektor w uzgodnieniu z Założycielem i Prezydentem, może podjąć decyzję o 
połączeniu jednego wydziału z innym wydziałem, bądź o przekształceniu wydziału w 
inną jednostkę dydaktyczną. Połączenie lub przekształcenie wydziału następuje z 
końcem roku akademickiego.  

 
§ 17 
Filia 

 
1. Filia jest jednostką organizacyjną Uczelni w której prowadzona jest działalność 

poza jej siedzibą , w ramach otrzymanych uprawnień, zgodnie z Ustawą. 
2. Filia  tworzoną jest w celu: 

1) organizacji procesu kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i 
innych formach kształcenia, 

2) organizowania i koordynowania pracę badawczej w ramach dziedzin lub 
dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi kierunkami studiów, 

3. Organizacja i zasady działania Fili są takie same jak dla Wydziału . 
 

§ 18 
Pozawydziałowe jednostki dydaktyczne 

 
1. Rektor może nadać innej niż wydział jednostce organizacyjnej status 

pozawydziałowej jednostki dydaktycznej w uzgodnieniu z Założycielem i 
Prezydentem, jeżeli spełnia ona łącznie następujące warunki: 
1) nie jest jednostką wewnętrzną innej podstawowej jednostki dydaktycznej, przy 

czym warunek ten uważa się za spełniony, jeśli nadaniu statusu podstawowej 
jednostki dydaktycznej towarzyszy wyodrębnienie tej jednostki 
z dotychczasowej struktury tej jednostki organizacyjnej, 

2) organizuje cały cykl procesu kształcenia w siedzibie Uczelni, w rozumieniu 
Ustawy i innych obowiązujących przepisów, dla co najmniej jednej formy 
kształcenia - kierunku studiów, studiów podyplomowych, kształcenia 
specjalistycznego lub innych form kształcenia przewidzianych w Ustawie. 

2. Strukturę tej jednostki, rodzaj i zakres działania określa, po zaopiniowaniu przez 
Senat, Regulamin Organizacyjny WSIU.  

3. Kierownikiem pozawydziałowej jednostki dydaktycznej może być nauczyciel 
akademicki ze stopniem, co najmniej doktora. 

4. Do pozawydziałowej jednostki dydaktycznej, o której mowa w ust. 1, która 
organizuje proces kształcenia, dla co najmniej jednego kierunku studiów, jej 
kierownika, zastępcy kierownika i rady stosuje się przepisy Statutu dotyczące 
odpowiednio wydziału, Dziekana, Prodziekana i Rady Wydziału. 

 
§ 19 

Katedry 
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1. Katedra jest jednostką organizacyjną wydziału tworzoną w celu organizacji 
działalności naukowej lub artystycznej w obrębie dyscyplin właściwych dla danego 
wydziału oraz obsługi merytorycznej procesu kształcenia w zakresie związanym 
z tymi dyscyplinami. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach katedra może być ogólnouczelnianą 
jednostka organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Rektorowi. 

3. Warunkiem utworzenia i działania katedry jest przypisanie do niej, w tym, co 
najmniej jednego nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora 
habilitowanego lub tytułem profesora, oraz co najmniej jednego nauczyciela 
akademickiego ze stopniem naukowym doktora, dla których Uczelnia jest 
podstawowym miejscem pracy. 

4. Wniosek o utworzenie Katedry opiniuje Rada Wydziału zaś Senat w przypadku 
jednostki ogólnouczelnianej. 

 
§ 20 

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne wspomagające działalność 
dydaktyczną Uczelni 

 
1. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne tworzy się w celu: 

1) wykonywania na rzecz podstawowych jednostek dydaktycznych usługowej 
działalności dydaktycznej, w tym między innymi studium języków obcych, 
studium wychowania fizycznego, centrum komputerowe itp. 

2) prowadzenia badań naukowych lub określonego zadania badawczego, w tym 
między innymi laboratoria i pracownie badawcze,  

3) prowadzenia działalności wspomagające działalność dydaktyczną WSIU 

o charakterze ogólnouczelnianymi  na rzecz całej społeczności akademickiej, 
w tym między innymi biblioteka ogólnouczelniany, akademickie biuro karier 

2. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne mogą być tworzone także na czas 
określony lub w celu realizacji określonego zadania. 

3. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne opisane są w Regulaminie 
Organizacyjnym WSIU i podlegają Rektorowi. 

 
§ 21 

Jednostki wspomagające działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, 
z udziałem podmiotów zewnętrznych 

 
1. Uczelnia wraz z innymi podmiotami, w tym Uczelniami krajowymi lub 

zagranicznymi i innymi placówkami naukowymi oraz pracodawcami, może 
tworzyć, na podstawie umowy zawartej przez Założyciela jednostki organizacyjne 
dla wspólnej realizacji: 

1) prac badawczych,  
2) wspomagania procesu dydaktycznego w tym prowadzenia studiów 

dualnych, 
3) realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 
4) a także dla realizacji innych celów, wynikających z ustaw lub Misji i Strategii 

Uczelni.  
2. W przypadku prowadzenia studiów dualnych wspólnie z pracodawcami, umowa 

powinna określać szczegółowy sposób  prowadzenia tych studiów. 
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§ 22 
System biblioteczno-informacyjny 

 
1. W Uczelni  działa system biblioteczno-informacyjny, do którego należą Biblioteka 

Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności oraz biblioteki pozostałych jednostek 
organizacyjnych Uczelni. 

2. Zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni jest gromadzenie, 
opracowanie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji 
naukowej, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań 
naukowych. 

3. Biblioteka realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i wydawnicze w zakresie 
swojej właściwości. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uczelni, w tym udostępniania zbiorów, oraz kompetencje kierownika Biblioteki 
w zakresie koordynowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni określa 
regulamin systemu, uchwalony przez Senat. 

5. Zasady, o których mowa w ust. 4, uwzględniają potrzebę zapewnienia pełnego 
dostępu członków społeczności akademickiej Uczelni do zasobów systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uczelni. 

6. Uczelnia przetwarza, w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-
informacyjnego, następujące dane użytkowników systemu: imię, nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania oraz miejsce pracy lub pobierania nauki. 

7. Utworzenie, przekształcenie i likwidacja biblioteki wymaga zasięgnięcia opinii 
Senatu. 

 
Rozdział 3 

ADMINISTRACJA   
§ 23 

Struktura i zasady działania jednostek administracyjnych Uczelni 
 

1. Administrację Uczelni składa się z jednostek administracji ogólnouczelnianej oraz 
jednostek administracyjnych innych jednostek organizacyjnych Uczelni. 

2. Administracją Uczelni zarządza Kanclerz. 
3. Na Uczelni może być powołany dyrektor administracyjny. 
4. Regulamin Organizacyjny WSIU określa strukturę i szczegółowe zasady działania 

jednostek administracyjnych Uczelni . 
 

§ 24 
Administracja jednostek organizacyjnych 

 
1. Przełożonym pracowników każdej jednostki administracyjnej Uczelni jest kierownik 

tej jednostki. 
2. Kierownik jednostki administracyjnej nie jest funkcją kierowniczą Uczelni w sensie 

rozumienia Ustawy. 
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3. Szczegółowe zasady podległości stanowisk administracyjnych do jednostek 
administracyjnych Uczelni określa Regulamin Organizacyjny WSIU. 
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Rozdział 4 
ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ 

- ORGANY UCZELNI I FUNKCJE KIEROWNICZE  
 

§ 25 
Rodzaje organów Uczelni 

 
1. Organami Uczelni są organy kolegialne i organy jednoosobowe określone 

przepisami Ustawy lub Statutu.  
2. Organami kolegialnymi Uczelni są: 

1) Senat – z mocy Ustawy 
2) Rada Wydziału  lub Filii, 
3) Rada pozawydziałowej jednostki dydaktycznej Uczelni. 

3. Organami jednoosobowymi Uczelni są: 
1) Rektor – z mocy Ustawy, 
2) Prezydent – powołany przez Założyciela; 
3) Kanclerz – z upoważnienia Założyciela;, 

4. Inne powołane lub wybrane  na Uczelni ciała kolegialne lub osoby funkcyjne nie 
są organami w sensie Ustawy i  pełnią rolę kierowniczą, opiniotwórczo-doradczą, 
wyborczą lub organizacyjną. 

5. Do Rektora i członków Senatu stosuje się odpowiednio przepisy określone 
w art.20.ust.2. pkt 1-6 i ust.2-4 Ustawy. 

 
§ 26 

Funkcje kierownicze Uczelni  
 

1. Funkcjami kierowniczymi Uczelni w rozumieniu Ustawy są: 
1) funkcja Prorektora, 
2) funkcja Dziekana Wydziału lub Filii,  
3) funkcja Kierownika pozawydziałowej jednostki dydaktycznej Uczelni, 
4) funkcja Kierownika Katedry 

2. Prezydent   powołuje  osoby do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni, jeżeli 
dana osoba spełnia wymagania określone w art.20.ust.2. pkt 1-5 oraz ust. 4 
Ustawy , jest pracownikiem Uczelni oraz spełnia wymagania określone w 
Statucie. 

3. Kandydat do pełnienia funkcji kierowniczej załącza oświadczenie o spełnianiu 
wymogów wskazanych w ustawie.  

4. Powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej następuje na okres określony w akcie 
powołania, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 

5.  Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków 
należą sprawy studenckie, wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. 
Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie pięciu dni roboczych uważa się 
za wyrażenie zgody. 

6. Prezydent  odwołuje osoby z pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni 
w następujących przypadkach:  

1) na wniosek osoby pełniącej tą funkcję, 
2) jeżeli dana osoba nie spełnia lub przestała spełniać wymagania określone 

w art.20.ust.2. pkt 1-5 oraz ust. 4 Ustawy  
3) na wniosek organu Uczelni lub samorządu studenckiego po uzgodnieniu 

z Założycielem,  
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7. Inne stanowiska  kierownicze lub funkcje organizacyjne na Uczelni niż 
wymienione w ust. 1, w tym dyrektorzy i kierownicy pozostałych jednostek 
organizacyjnych, pełnomocnicy, prodziekan, przewodniczący ciał opiniotwórczo-
doradczą, wyborczych i organizacyjnych, nie są funkcjami kierowniczymi w 
rozumieniu Ustawy. 

 
§ 27 

Kadencyjność organów 
 
1. Organy kolegialne Uczelni są organami kadencyjnymi. Kadencje organów 

kolegialnych trwa 4 lata i rozpoczynają się 1 września.  
2. Kadencje organów jednoosobowych określają akty powołania. 

 
§ 28 

Podejmowanie uchwał przez organy  i ciała kolegialne 
 
1. Organy kolegialne podejmują uchwały w głosowaniu jawnym albo tajnym. 
2. Organy kolegialne podejmują uchwały większością ważnych oddanych głosów 

w obecności co najmniej połowy określonego w przepisach ich składu osobowego, 
chyba że Ustawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej. 

3. Statut Uczelni może określić dla podjęcia szczególnych uchwał inne  wymagania 
niż określone w ust. 2. 

4. W sprawach dotyczących obsadzania stanowisk lub mandatu, a także 
w indywidualnych sprawach pracowniczych, uchwały podejmuje się w głosowaniu 
tajnym. Głosowanie tajne zarządza się także na wniosek, co najmniej jednego 
członka organu kolegialnego, z wyjątkiem głosowania w sprawach formalnych. 

5. Jeżeli przepisy wymagają podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów, to 
liczba ważnych głosów oddanych za podjęciem uchwały musi być większa od 
sumy ważnych głosów oddanych przeciwko podjęciu uchwały i wstrzymujących 
się. 

 
§ 29 

Skład Senatu 
 

1. W skład Senatu wchodzą: 
1) Rektor, jako przewodniczący,  
2) Prezydent 
3) Kanclerz, 
4) osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni; 
5) przedstawiciele: 

a. nauczycieli akademickich, 
b. studentów, 
c. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

2. Nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż ½ składu Senatu.  
3. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią  

nie mniej niż 25% składu Senatu. 
4. Przedstawiciele studentów stanowią nie mniej niż 20% składu Senatu. 
5. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 5 ustala proporcjonalnie do 

liczebności tych grup Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW). 
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6. Członek Senatu, niezależnie od innych zakazów ustawowych, nie może również 
pełnić funkcji organu jednoosobowego innej Uczelni. 

 
§ 30 

Kompetencje Senatu  
 

1. Do kompetencji senatu należą sprawy określone w Ustawie oraz Statucie. 
2. Do kompetencji  Senatu z mocy Ustawy należy: 

1) uchwalanie regulaminu studiów;  
2) uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji; 
3) opiniowanie kandydatów na Rektora;  
4) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;  
5) formułowanie rekomendacji dla Rektora w zakresie wykonywanych przez 

niego zadań;  
6) nadawanie tytułu doktora honoris causa;  
7)  ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

na studia i kształcenie specjalistyczne;  
8) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego; 
9)  określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;  
10)  wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska 

szkolnictwa wyższego i nauki;  
11)  wykonywanie zadań związanych z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 
podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych 
form kształcenia; 

3. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego 
Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni roboczych uważa się za 
wyrażenie zgody 

4. W ramach swoich  zadań Senatu również: 
1) ustala wytyczne dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych 

zadań Uczelni,  
2) opiniuje w sprawach utworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostki 

organizacyjnej WSIU w zakresie określonym  w niniejszym Statucie , 
3) opiniuje w sprawach utworzenia i likwidacji kierunku studiów, 
4) podejmuje inne czynności przewidziane w przepisach prawa oraz 

w postanowieniach Statutu. 
5. Senat w celu wykonywania swoich zadań może tworzyć komisje stałe na okres 

swojej kadencji lub komisje doraźne. 
6. Senat w uchwale o utworzeniu komisji określa zakres jej działania. Senat wybiera 

bezwzględną większością głosów: 
1) członków komisji spośród członków Senatu oraz kandydatów zgłoszonych 

przez członków Senatu, Rad Wydziałów oraz Samorząd Studentów, 
2) przewodniczącego komisji spośród członków Senatu. 

7. Senat i komisje Senatu mają prawo do uzyskiwania informacji od organów 
Uczelni, organów Samorządu studentów, oraz organizacji działających na terenie 
Uczelni, a także do zwracania się o wyjaśnienia do wszystkich członków 
społeczności akademickie 
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8. Senat ma prawo wyrażania opinii wspólnoty Uczelni we wszystkich sprawach. 
Z wnioskiem o wyrażenie opinii może wystąpić Rektor oraz co najmniej pięciu 
członków senatu.  

9. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor lub Prezydent  z własnej inicjatywy, na 
wniosek Kanclerza lub Założyciela lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby 
członków Senatu. 

10. Tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Senatu określa regulamin Senatu 
nadany przez Rektora. 

11. Senat podejmuje uchwały na wniosek Rektora, Prezydenta, Kanclerza, komisji 
Senatu lub grupy co najmniej 5 członków Senatu zgodnie z zasadami określonym 
w Statucie w sprawie podejmowania uchwał przez organy i ciała kolegialne. 

 
§ 31 

Prezydent – kompetencje i zadania 
 

1. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Uczelni oraz przełożonym 
wszystkich pracowników i pełni wobec nich rolę pracodawcy. 

2. Prezydenta powołuje i odwołuje Założyciel. 
3. Prezydent sprawuje nadzór nad działalnością Kanclerza i całokształtem 

działalności Uczelni w zakresie administracyjno-gospodarczym, finansowym i 
organizacyjnym, zarządza mieniem, strukturą organizacyjną i finansową Uczelni. 

4. Prezydent uprawniony jest do jednoosobowego składania w imieniu Uczelni 
oświadczeń woli oraz do zawierania umów; 

5. Do kompetencji Prezydenta należy także:  

1) przedstawienie Senatowi w imieniu Założyciela, kandydata na funkcję Rektora w 
celu zaopiniowania tej kandydatury, 

2) zawieranie umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi, z tym że o 
zawartej umowie powiadamia niezwłocznie założyciela, Senat oraz Rektora, 

3) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Uczelni do związku Uczelni, 
spółki, spółdzielni lub innego przedsiębiorcy oraz utworzenia fundacji, 

4) Prezydent reprezentuje Uczelnię w umowach z Kanclerzem i Rektorem; 
5) nadzór nad przygotowaniem projektu Regulaminu Pracy WSIU, dotyczących 

wszystkich jej pracowników, zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy, 
Statutu i Kodeksu Pracy  w celu jego nadania.  

6. W przypadku niepowołania Prezydenta przez Założyciela bądź jego czasowej 
dłuższej nieobecności kompetencje prezydenta przejmuje Kanclerz na podstawie 
pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego do Założyciela. 

 
 

§ 32 
Kanclerz – kompetencje i zadania 

  
1. Kanclerza powołuje i odwołuje Założyciel w porozumieniu z Prezydentem. 
2. Kanclerz, na podstawie otrzymanych od Założyciela Pełnomocnictw, podejmuje 

czynności i decyzje w imieniu Założyciela, w  sprawach, które przewiduje Ustawa, 
Statut i inne obowiązujące przepisy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez 
Ustawę lub niniejszy Statut do wyłącznej kompetencji innych organów Uczelni.   

3. Kanclerz kieruje całokształtem działalności Uczelni w zakresie administracyjno-
gospodarczym. 
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4. Kanclerz współpracuje z innymi organami Uczelni w zakresie wykonywania ich 
zadań ustawowych i statutowych. 

5. Kanclerz ma prawo do reprezentowania Uczelni i Rektora w kontaktach 
z otoczeniem społeczno- gospodarczym. 

6. Kanclerz jest zobowiązany, do zapewnienia warunków realizacji zadań 
podstawowych Uczelni i nałożonych na organy tej Uczelni przepisami  Ustawy 
i Statutu, a w szczególności do:  

1) opracowanie, zgodnie z Ustawą i innymi przepisami, corocznego planu 
rzeczowo-finansowego Uczelni i przedstawienie go Rektorowi. 

2) uzgodnienia z Rektorem kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczych 
w Uczelni i ich powołanie oraz odwoływanie,  

3) opracowanie i opublikowanie na stronie Uczelni, przed rozpoczęciem 
procesu rekrutacji, katalogu i wysokości oraz zasad wnoszenia opłat za 
świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne;  

 
§ 33 

Rektor  
1. Rektor jest ustawowym organem jednoosobowym Uczelni, zarządza i 

reprezentuje Uczelnię na zewnątrz. 
2. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania Ustawy, jest pracownikiem 

Uczelni oraz posiada co najmniej stopień doktora. 
3. Rektorowi przysługuje tytuł honorowy Magnificencji. 
4. Rektor wykonuje swoje kompetencje osobiście lub poprzez upoważnione przez 

niego osoby. 
5. Rektor w uzgodnieniu z Prezydentem, może powołać Prorektora lub 

Pełnomocnika. 
6. Rektor może powołać doraźne lub stałe ciała doradcze. 
7.  Odwołanie Rektora następuje w przypadku zaistnienia po stronie Rektora 

którejkolwiek z niżej wskazanych okoliczności: 
1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w Uczelni, 
2) zrzeczenia się pełnienia funkcji,  
3) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji,  
4) prowadzenia działalności niezgodnej z kierunkiem wytyczonym przez 

Założyciela. 
8. W przypadku odwołania lub śmierci Rektora, Założyciel wskazuje Prorektora lub 

inną osobę pełniąca funkcję kierowniczą, który pełni funkcję Rektora do czasu 
powołania nowego Rektora.  

 
 
 

§ 34 
Kompetencje Rektora 

  
1. Do zdań ustawowych Rektora należy w szczególności:  

1) przygotowywanie projektu strategii Uczelni; 
2) składanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; 
3) współudział w prowadzeniu przez Kanclerza  polityki kadrowej w Uczelni; 
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni. 
5) występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z 

wnioskami o uruchomienie w Uczelni nowych kierunków. 
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6) opracowywanie projektu regulaminu studiów i regulaminu studiów 
podyplomowych. 

7) zwoływanie posiedzeń senatu i przewodniczenie im. 
8) opracowywanie organizacji roku akademickiego. 

2. Do kompetencji Rektora należy również:  
1) określenie zakresu obowiązków Prorektorów i pełnomocników Rektora, 
2) tworzenie komisji i zespołów Rektorskich, 
3) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie. 

 
§ 35 

Prorektorzy 
 

1. Na okres sprawowania funkcji przez Rektora, może Rektor powołać  Prorektorów 
w liczbie uzgodnionej z Założycielem. 

2. Prorektor jest funkcją kierowniczą Uczelni, ale nie jest jej organem. 
3. Zakres obowiązków Prorektora określa Rektor.  

 
§  36  

Zakaz łączenia funkcji przez  Rektora i Prorektora 
 

1. Niezależnie od ograniczeń wynikających z Ustawy, funkcji Rektora nie można 
łączyć ze sprawowaniem żadnej funkcji kierowniczej Uczelni ani z piastowaniem 
mandatu z wyboru w organach kolegialnych Uczelni oraz radach jednostek 
organizacyjnych Uczelni z wyjątkiem funkcji kierownika katedry. 

2. Funkcji Prorektora nie można łączyć z inną funkcją kierowniczą ani z 
piastowaniem mandatu z wyboru w organach kolegialnych Uczelni oraz radach 
jednostek organizacyjnych Uczelni z wyjątkiem funkcji kierownika katedry. 

 
 
 
 

§ 37 
Skład rady wydziału, filii lub pozawydziałowej jednostki dydaktycznej 

 
1. W skład rady wydziału, filii lub pozawydziałowej jednostki dydaktycznej, zwanej 

dalej „radą jednostki” wchodzą: 
1) Dziekan (kierownik jednostki), jako przewodniczący, 
2) Prodziekani i pełnomocnicy Dziekana (pełnomocnicy kierownika jednostki) 
3) Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich, 
4) Przedstawiciele studentów, 
5) Przedstawiciele pracowników jednostki niebędący nauczycielami 

akademickimi. 
 
 
§  38 

Proporcje składu rady wydziału, filii 
lub pozawydziałowej jednostki dydaktycznej 

1. Nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż połowę składu rady jednostki. 
2. Studenci stanowią nie mniej niż 20% składu radą jednostki. 



18 

 

3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi jednostki stanowią nie 
mniej niż 25% składu rady jednostki. 

4. Liczbę wybieranych członków grup społeczności akademickiej, o których mowa 
w ust. 1-3. ustala proporcjonalnie do liczebności tych grup komisja wyborcza 
danej jednostki dydaktycznej. 

 
§ 39 

Kompetencje rady jednostki dydaktycznej 
 

Do kompetencji rady jednostki dydaktycznej należy: 
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki dydaktycznej, 
2) opracowanie projektu planów studiów i programów studiów, po zasięgnięciu 

opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi 
ustalonymi przez Senat, 

3) opracowanie projektu, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów 
i programów studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz 
innych form kształcenia.  

4) wyrażanie opinii społeczności jednostki dydaktycznej w sprawach 
przedłożonych przez Rektora, Dziekana, kierowników lub rady naukowe 
jednostek wewnętrznych albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby 
członków rady jednostki, 

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z niniejszego Statutu. 
 

§ 40 
Organizacja pracy rady  jednostki dydaktycznej 

 
1. Posiedzenia rady jednostki zwołuje Dziekan(kierownik jednostki), z własnej 

inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków rady. 
12. Tryb pracy rady jednostki określa regulamin rady jednostki, nadany przez jej 

przewodniczącego, z zachowaniem wymagań określonych w Statucie 
13. Rada jednostki może powołać komisje stałe lub komisje doraźne 
14. Rada jednostki w uchwale o utworzeniu komisji określa zakres jej działania. Rada 

jednostki wybiera bezwzględną większością głosów: 
1) członków komisji spośród członków rady jednostki oraz kandydatów 

zgłoszonych przez członków tej rady . 
2) przewodniczącego komisji spośród członków rady jednostki. 

 
§ 41 

Podejmowanie uchwał przez radę jednostki dydaktycznej 
1. Rada jednostki podejmuje uchwały zgodnie z zasadami określonym w Statucie 

w sprawie podejmowania uchwał przez organy i ciała kolegialne. 
2. Uchwały rady jednostki podaje się do wiadomości społeczności wydziałowej, z tym 

że sposób ich podawania określa regulamin rady jednostki. 
3. Od uchwał rady jednostki, Dziekanowi (kierownik jednostki), służy odwołanie do 

Rektora, w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez radę jednostki. 
4. Rada jednostki, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, może wcześniej uchylić 

uchwałę w całości. 
5.  Uchwała rady jednostki, w stosunku, do której Dziekan złożył odwołanie, nie 

wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez Rektora. 
 



19 

 

§ 42 
Dziekan– kompetencje i zadania 

 
1. Dziekan jest Uczelni, zarządza i reprezentuje wydział lub filię na zewnątrz. 
2. Dziekanem może być osoba, która spełnia wymagania Ustawy, jest pracownikiem 

Uczelni oraz posiada, co najmniej stopień doktora. 
3. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału lub filii, 
4. Dziekan może wystąpić z wnioskiem do Rektora i Kanclerza w sprawie powołania 

prodziekana lub pełnomocnika ds. konkretnego kierunku studiów. 
5. Dziekan może powołać doraźne lub stałe ciała doradcze, a także pełnomocników 

ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w jednostce. 
6. Dziekan podejmuje czynności i decyzje w zakresie określonym w Statucie 

i w ramach otrzymanych pełnomocnictw Władz Uczelni,  a w szczególności: 
1) kieruje działalnością wydziału, 
2) zwołuje posiedzenia rady jednostki i przewodniczy tym posiedzeniom, 
3) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania wydziału, 
4) wydaje opinie w sprawie powołania kierowników wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych jednostki dydaktycznej, 
5) kieruje gospodarką jednostki w ramach zasobów i środków finansowych 

znajdujących się w dyspozycji jednostki, 
6) realizuje politykę kadrową jednostki i przedstawia Kanclerzowi, zaopiniowane 

przez Rektora wnioski o zatrudnienie nauczycieli akademickich i innych 
pracowników niezbędnych do realizacji procesu kształcenia w ramach 
jednostki.  

7) zapewnia prawidłową organizację toku studiów i czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem procesu kształcenia, 

8) podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikające z regulaminu studiów, 
9) określa zakres obowiązków prodziekana i pełnomocników, podejmuje inne 

czynności przewidziane w niniejszym Statucie w ramach otrzymanych 
pełnomocnictw od Władz Uczelni. 

7. Od decyzji administracyjnych Dziekana przysługuje w trybie administracyjnym, 
odwołanie do Rektora. 

8. Kompetencje i zadania kierowników pozawydziałowych jednostek dydaktycznych 
są określone w aktach powołania tych jednostek.  

 
 

§ 43 
Prodziekani i Pełnomocnicy. 

 
1. Na okres sprawowania funkcji przez Dziekana, Rektor może powołać  

prodziekanów lub pełnomocników ds. kierunku studiów, w liczbie uzgodnionej z 
Kanclerzem.  

2. Prodziekan lub Pełnomocnik nie jest funkcją kierowniczą Uczelni i nie jest 
organem Uczelni. 

3. Zakres obowiązków prodziekana  lub pełnomocnika jest określony,  w 
porozumieniu z Dziekanem w akcie powołania.   

 
§ 44 

Zakaz łączenia stanowisk przez Dziekana 
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Funkcji Dziekana nie można łączyć ze sprawowaniem żadnej innej funkcji 
kierowniczej WSIU lub innej Uczelni z wyjątkiem funkcji kierownika katedry.  

 
§ 45 

Kierownik katedry 
 

1. Kierownik katedry jest funkcją kierowniczą Uczelni, ale nie jest jej organem 
2. Kierownika katedry powołuje  i odwołuje Rektor w uzgodnieniu z Kanclerzem po 

zasięgnięciu opinii Dziekana spośród nauczycieli akademickich WSIU 
odpowiednio wydziału, filii lub jednostki ogólnouczelnianej, posiadających co 
najmniej stopień doktora habilitowanego i  spełniających  wymagania Ustawy 
w zakresie sprawowania funkcji kierowniczej w Uczelni. 

3. Kadencja kierownika katedry trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 marca, 
następującego po roku wyborów organów Uczelni.  

 
Rozdział 5 

 
ZASADY SPRAWOWANIA WEWNĘTRZNEGO NADZORU NAD AKTAMI 

WYDAWANYMI PRZEZ ORGANY UCZELNI 
 

§ 46 
Nadzór założycielski 

 
1. Założyciel sprawuje nadzór nad aktami prawnymi wydawanymi przez organy 

podstawowe Uczelni- władze Uczelni, w szczególności pod kątem: 
1) przestrzegania w nich przepisów prawa; 
2) zgodności z zasadami gospodarki finansowej Uczelni; 
3) naruszenia oblicza i interesów Uczelni. 

2. W przypadku naruszenia przepisów prawa i innych ustalonych przez Założyciela 
zasad, Założyciel wzywa władze Uczelni do działań naprawczych i określa termin 
ich usunięcia.  

§ 47 
Nadzór Rektora 

1. Rektor zawiesza wykonanie uchwały senatu oraz rad podstawowych jednostek 
dydaktycznych sprzeczne z przepisami ustawy, statutem lub innymi przepisami 
prawa. Zawieszając wykonanie uchwały Rektor wskazuje zakres naruszenia oraz 
formułuje wniosek, co do dalszego postępowania. Jeżeli organ, który podjął 
uchwałę nie ustosunkuje się do wniosku Rektora w terminie 30 dni od jego 
skierowania, zawieszona uchwała traci moc.  

2. Rektor może uchylić decyzję lub zmienić podjętą przez osobę pełniącą w Uczelni 
funkcję kierowniczą oraz decyzję innych osób kierujących jednostkami Uczelni, 
jeżeli decyzja jest sprzeczna z przepisami ustawy, statutem, uchwałą lub 
zarządzeniem organu Uczelni, innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub jeżeli 
narusza ważny interes Uczelni. 

3. Rektor może uchylić uchwałę innego ciała doradczego niebędącego organem 
Uczelni, jeżeli uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy, uchwałą lub 
zarządzeniem organu Uczelni, innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub jeżeli 
narusza ważny interes Uczelni. 
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4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują inny 
tryb postępowania. 

5. Rektor informuje niezwłocznie wspólnotę Uczelni o treści wydanych przez niego 
zarządzeń i uchwał senatu,  
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Dział III 

ZASADY I SPOSÓB WYBORU, POWOŁYWANIA ODWOŁYWANIA 
ORGANÓW W UCZELNI 

 
Rozdział 1 

ZASADY OGÓLNE 
 

§ 48 
Sposób i zakres powstawania organów Uczelni 

 
1. Ograny Uczelni powstają poprzez powołanie lub w drodze wyboru. 
2. Z zasady członkami  organów: 

1) jednoosobowych Uczelni są osoby powoływane, 
2) kolegialnych są osoby wskazane w statucie z racji pełnienia funkcji 

kierowniczej oraz osoby wybrane w drodze wyborów. 
3. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do powołania lub odwołania, wyboru 

odpowiednio: 
1) Prezydenta 
2) Kanclerza 
3) Rektora i członków Senatu, 
4) Dziekana i kierownika pozawydziałowej jednostki dydaktycznej, 
5) członków rady jednostki dydaktycznej, 
6) członków Uczelnianej Komisji Wyborczej i innych komisji wyborczych, 
7) innego organu jednoosobowego lub członków organu kolegialnego. 

 
§ 49 

Powoływanie i odwoływanie organów jednoosobowych w Uczelni 
 

1. Prezydenta powołuje i odwołuje Założyciel 
2. Kanclerza powołuje i odwołuje Założyciel. 
3. Rektora powołuje i odwołuje Założyciel po zasięgnięciu opinii Senatu. 
4. Dziekana i kierownika pozawydziałowej jednostki dydaktycznej powołuje 

i odwołuje Prezydent w porozumieniu z Rektorem 
5. Założyciel zwołuje posiedzenie senatu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie 

powołania i odwołania Rektora. 
 

§ 50 
Czynne i bierne prawo wyborcze 

 
1. Czynne  prawo wyborcze na Uczelni przysługuje: 

1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni;  
2) innym pracownikom Uczelni, niebędącym nauczycielami akademickimi 

zatrudnionymi w Uczelni na umowę o pracę;, 
3) studentom. 

2. Bierne prawo wyborcze na Uczelni przysługuje osobom wymienionym w ust.1 oraz 
innym osobą prowadzącym zajęcia dydaktyczne w Uczelni, które spełniają 
wymagania określone w Ustawie i Statucie, jako kandydaci do wskazanego 
organu. 
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§ 51 

Korzystanie z prawa wyborczego 
 

1. Członek wspólnoty Uczelni korzysta z prawa wyborczego w wyborach danego 
organu Uczelni, tylko w jednej jednostce organizacyjnej i wyłącznie w jednej grupie 
wspólnoty Uczelni. 

2. Określony w Ustawie lub niniejszym Statucie zakaz łączenia stanowiska lub 
sprawowania mandatu nie ogranicza biernego prawa wyborczego na stanowisko 
lub mandat, którego dotyczy zakaz. 

3. Przez jednostkę, w której studiuje student, należy rozumieć jednostkę 
organizacyjną Uczelni będącą jego jednostką dydaktyczną, w której prowadzony 
jest kierunek studiów, którego jest studentem. 

 
§ 52 

Warunki dokonania wyboru 
 

1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, wybór uważa się za dokonany, 
jeżeli na kandydata oddano bezwzględną większość ważnych głosów. 

 
§ 53 

  Kadencja 
 

1. Kadencja kolegialnych organów Uczelni trwa cztery lata. Kadencja 
jednoosobowych organów Uczelni trwa 4 lata i jest określona w akcie powołania. 

2. Kadencja kolegialnych organów Uczelni rozpoczyna się w dniu 1 września roku 
wyborów, 

3. Organy kolegialne Uczelni pełnią swoje funkcje do 31 sierpnia w roku, w którym 
upływa kadencja  

4. Kadencja jednoosobowych organów Uczelni rozpoczyna się w dniu powołania, 
chyba że akt powołania stanowi inaczej, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, 
w którym upływa kadencja. 

5. Przepisów ust. 1-2 dotyczących kadencji oraz terminów rozpoczęcia i upływu 
kadencji nie stosuje się do przedstawicieli studentów. Kadencję tych 
przedstawicieli oraz terminy rozpoczęcia i upływu kadencji określa odpowiednio 
regulamin samorządu studentów oraz posiadanie statusu studenta. 

 
§ 54 

Wygaśnięcie mandatu 
 

Mandat w organie kolegialnym lub wyborczym wygasa w przypadku: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się, 
3) stwierdzenia nieważności wyboru, 
4) odwołania z pełnionej funkcji  lub pozbawienia mandatu przez wyborców, 
5) ustania przynależności do danej grupy akademickiej, jeżeli członek organu 

uzyskał mandat jako przedstawiciel tej grupy akademickiej lub ustania 
zatrudnienia, 

6) utraty biernego prawa wyborczego na dane stanowisko lub mandat, 
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7) uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, praw 
wyborczych lub bezwzględnego pozbawienia wolności 

 
 

§ 55 
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu 

 
Wygaśnięcie mandatu w organie kolegialnym lub wyborczym stwierdza: 
1) Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) w przypadkach, o których mowa w § 54 

pkt. 3 Statutu,  
2) Senat w pozostałych przypadkach. 

 
§ 56 

Wybory uzupełniające 
 

1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w organie kolegialnym lub 
wyborczym odpowiednia komisja wyborcza niezwłocznie zarządza i przeprowadza 
wybory uzupełniające; wybory te przeprowadza się nie później niż w ciągu 
miesiąca od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. 

2. Wyborów uzupełniających do organu kolegialnego lub wyborczego nie zarządza 
się, jeżeli do końca kadencji tego organu kolegialnego pozostało mniej niż sześć 
miesięcy, chyba, że w wyniku wygaśnięcia mandatów w danym organie 
kolegialnym lub wyborczym pozostałaby mniej niż połowa określonej w przepisach 
ogólnej liczby jego członków. 

3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
wyborów. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z 
dniem upływu kadencji osób, których mandat wygasł. 

 
§ 57 

Zmiany procentowego udziału grup społeczności akademickiej 
 

W przypadku zmian udziału procentowego poszczególnych grup społeczności 
akademickiej w organie kolegialnym lub wyborczym, które naruszają wielkości 
określone w Ustawie lub Statucie, § 61 Statutu stosuje się odpowiednio. 
 

§ 58 
Odwołanie z pełnionej funkcji lub pozbawienie mandatu członka organu 

kolegialnego 
 

1. Pozbawienie mandatu członka organu kolegialnego następuje, jeżeli Ustawa lub 
Statut nie stanowi inaczej, na zasadach i w trybie przewidzianym odpowiednio dla 
wyboru lub powołania. 

2. Wniosek w sprawie odwołania członka organu kolegialnego pochodzącego 
z wyboru może zgłosić co najmniej 20% ogólnej liczby członków organu lub 
członków społeczności akademickiej, uprawnionych do dokonania wyboru. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się przewodniczącemu komisji 
wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyboru. 

4. Do pozbawienia mandatu przedstawicieli studentów stosuje się odpowiednio 
regulamin samorządu studentów. 



25 

 

5. Odwołania z funkcji kierowniczej dokonuje organ, który dokonał powołania, 
zgodnie z zapisami  Ustawy i Statutu. 

 
 

§ 59 
Ordynacja wyborcza 

 
Szczegółowy tryb dokonywania wyboru, powoływania i odwoływania organów 
Uczelni określa Ordynacja Wyborcza Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 
stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu. 
 

Rozdział 2 
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA I INNE KOMISJE WYBORCZE 

 
§ 60 

Komisje wyborcze 
 

1. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się następujące komisje wyborcze: 
1) Uczelnianą Komisję Wyborczą, 
2) komisje wyborcze podstawowych jednostek dydaktycznych, nazywane dalej 

komisjami wyborczymi jednostek. 
3) komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów z grupy studentów. 

2. Tryb wyboru komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów z 
grupy studentów określa odpowiednio regulamin samorządu studentów. 

 
§ 61 

Termin wyboru UKW 
 

Senat wybiera członków UKW, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem 
wyborów do Senatu. 
 

§ 62 
Skład UKW 

 
W skład UKW wchodzi 5 członków spośród wspólnoty Uczelni, nie będących 
studentami oraz 2 studentów  

 
§ 63 

Zasady zgłaszania kandydatów na członków UKW 
 

1. Członków UKW, o których mowa w § 62 pkt.1 Statutu, wybiera się spośród 
kandydatów zgłoszonych przez Rektora, członków Senatu lub rady jednostek 
dydaktycznych. 

2. Dwóch członków UKW z grupy studentów wybiera Senat spośród kandydatów 
zgłoszonych przez samorząd studentów.  

3. Kandydatów na członków UKW zgłasza się nie później niż 14 dni przed 
planowanym posiedzeniem Senatu na którym zostanie wybrana Uczelniana 
Komisja Wyborcza. 

 
§ 64 
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Wybory członków UKW 
 

Członków UKW wybiera się bezwzględną większością głosów. 
 
 

§ 65 
Wybory uzupełniające do UKW 

 
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka UKW Senat dokonuje wyboru 

uzupełniającego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu. 

2. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1, § 60 ust. 2 oraz § 63 i 64 
Statutu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 66 

Zakaz łączenia mandatu członka UKW 
    
1. Mandatu członka UKW nie można łączyć z zajmowaniem stanowiska organu 

jednoosobowego Uczelni lub pełnienie innej funkcji kierowniczej albo zajmowanie 
stanowiska kierowniczego w Uczelni z wyjątkiem funkcji kierownika katedry. 

2. Z dniem wyrażenia zgody na kandydowanie na stanowisko, o którym mowa w ust. 
1, do dnia głosowania zostaje zawieszone członkostwo w UKW. 

 
§ 67 

Pierwsze posiedzenie UKW 
 
1. Pierwsze posiedzenie UKW zwołuje Rektor, nie później niż w ciągu dwóch tygodni 

od dnia dokonania wyboru UKW przez Senat. 
2. Rektor przewodniczy pierwszemu posiedzeniu UKW. 
3. Na pierwszym posiedzeniu UKW wybiera, ze swojego składu, przewodniczącego 

UKW oraz zastępcę przewodniczącego UKW. 
 

§ 68 
Kompetencje UKW 

 
1. Do kompetencji UKW należy: 

1) organizowanie określonych w Statucie czynności wyborczych, 
2) sprawowanie nadzoru nad czynnościami wyborczymi przeprowadzanym 

w Uczelni; 
3) sprawowanie nadzoru nad pozostałymi komisjami wyborczymi, 
4) ustalenie terminarza czynności wyborczych, 
5) uchylanie sprzecznych z Ustawą lub niniejszym Statutem uchwał i decyzji 

komisji wyborczych, 
6) rejestrowanie kandydatów, 
7) stwierdzenie ważności wyboru członka Senatu,  
8) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem 

wyborów, 
9) podejmowanie wiążących inne organy uchwał w sprawie wykładni przepisów 

wyborczych, 
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10) ustalanie wzorów formularzy, sprawozdań, kart do głosowania oraz innych 
dokumentów związanych z czynnościami wyborczymi, 

11) przeprowadzanie wyborów elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,  
12) podejmowanie innych przewidzianych przepisami czynności. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości pracy wydziałowej 
komisji wyborczej, UKW może większością 3/5 ogólnej liczby swoich członków, 
rozwiązać lub zawiesić wydziałową komisję wyborczą. W takiej sytuacji czynności 
leżące w kompetencjach wydziałowej komisji wyborczej wykonuje UKW. 

 
§ 69 

Formy działania UKW 
 

1. UKW realizuje swoje uprawnienia w formie uchwał podejmowanych 
na posiedzeniach. 

2. UKW podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy 
statutowego składu UKW. 

3. UKW może, na wniosek Przewodniczącego UKW, podjąć uchwałę w sprawach 
mniejszej wagi w trybie innym niż określony w ust. 1. 

 
§ 70 

Komisje wyborcze jednostek dydaktycznych 
 

1. Do przeprowadzenia wyborów w jednostce dydaktycznej, rada jednostki powołuje 
komisję wyborczą jednostki. 

2. Rada wydziału wybiera komisję wyborczą nie później niż do końca stycznia roku 
wyborczego. 

3. W skład komisji wyborczej jednostki wybiera się od czterech do ośmiu członków,   
4. Do członków oraz komisji wyborczych jednostek przepisy § 60-64 i § 69 Statutu 

stosuje się odpowiednio, z tym, że kompetencje Rektora, określone w tych 
przepisach, wykonuje Dziekan. 

 
§ 71 

Kompetencje komisji wyborczych jednostek dydaktycznych 
 

Do kompetencji komisji wyborczej jednostki należy: 
1) organizowanie czynności wyborczych przeprowadzanych radzie w jednostki 

dydaktycznej, 
2) ustalanie, z uwzględnieniem terminarza czynności wyborczych określonego 

przez UKW, szczegółowego terminarza czynności wyborczych radzie 
w jednostki dydaktycznej, 

3) ustalanie liczby przedstawicieli poszczególnych grup społeczności 
akademickiej reprezentowanych w radzie w jednostki dydaktycznej, 

4) sporządzenie i przekazanie UKW sprawozdań z czynności wyborczych. 
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DZIAŁ IV 
PRACOWNICY UCZELNI 

 
Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 72 
Zatrudnienie Pracowników na Uczelni 

 
1. Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi. 
2. Status prawny pracowników Uczelni reguluje Ustawa, Kodeks Pracy, Statut oraz 

Regulamin Pracy WSIU   
3. Zasady polityki kadrowej ustala Prezydent w porozumieniu z Rektorem  na okres 

kadencji. 
4. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem Uczelni następuje zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Uczelni. 
5. Zajęcia dydaktyczne, jeżeli wynika to z potrzeb zapewnienia prawidłowej realizacji 

procesu kształcenia, mogą być prowadzone również przez inne osoby, niebędące 
nauczycielami akademickimi, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje, 
kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć. Osoby 
te mogą wykonywać swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych.  

 
§ 73 

Regulamin Pracy na Uczelni 
 

1. Regulamin pracy ustala zasady zatrudniania pracowników Uczelni, organizację 
i porządek w procesie pracy na Uczelni, związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy oraz pracowników Uczelni i zasady ich wynagradzania.  

2. Regulamin pracy ustala w szczególności w stosunku do nauczycieli 
akademickich: 
1) zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, roczny 

wymiar zajęć dydaktycznych iw ramach tych obowiązków dla poszczególnych 
stanowisk; 

2) zasady wykonywania przez nauczyciela akademickiego innych obowiązków 
poza Uczelnią; 

3) zasady i tryb udzielania urlopów wypoczynkowych, zdrowotnych, dla 
poratowania zdrowia. 

3. Regulamin pracy wprowadza zarządzeniem Prezydent. 
4. Zasady określone w ust.2 pkt.1-2 nie mają zastosowania do funkcji Rektora. 

Są one ustalane indywidualnie w akcie powołania Rektora przez Założyciela. . 
 

Rozdział 2 
NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

 
§ 74 

Grupy  i stanowiska nauczyciele akademickich 
 

Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników: 
1) badawczo-dydaktycznych; 
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2) dydaktycznych. 
2. Nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

oraz zatrudnia się na stanowisku: 
1) profesora; 
2) profesora Uczelni; 
3) adiunkta; 
4) asystenta. 
 

3. Nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych zatrudnia się 
na stanowisku: 
1) profesora; 
2) profesora Uczelni; 
3) adiunkta; 
4) asystenta; 
5) starszego wykładowcy; 
6) wykładowcy; 
7) lektora; 
8) instruktora. 

4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego 
pracownikiem: 
1) dydaktycznym- należy kształcenie i wychowywanie studentów lub 

uczestniczenie w prowadzeniu innych form kształcenia; 
2) badawczo-dydaktycznym- należy prowadzenie działalności naukowej, 

kształcenie i wychowywanie studentów i uczestniczenie w prowadzeniu 
innych form kształcenia 

5. Nauczyciel akademicki, jest zobowiązany do uczestniczenia w pracach 
organizacyjnych na rzecz Uczelni niezależnie od formy zatrudnienia oraz do 
stałego podnoszenia kompetencji zawodowych. 

 
§ 75 

Warunki nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 
z nauczycielem akademickim 

 
1. Na stanowisku nauczyciela akademickiego na Uczelni może być zatrudniona 

osoba, która posiada kwalifikacje określone w Ustawie i Statucie, spełnia 
wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy oraz nie została ukarana 
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 

2. Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego następuje po 
przeprowadzeniu wewnętrznej procedury kwalifikacyjnej, ostateczną decyzję 
podejmuje Prezydent. 

3. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego, następuje na podstawie umowy o pracę 
na czas określony lub nieokreślony w pełnym lub nie pełnym wymiarze godzin. 

4. W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy WSIU jest 
podstawowym miejscem pracy. Warunkiem wskazania WSIU, jako 
podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.  

5. Rozwiązanie stosunku pracy nauczycielem akademickim, na zasadach 
określonych w Kodeksie pracy i ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, 
następuje na wniosek jednoosobowego organu Uczelni, Senatu lub na wniosek 
innego właściwego organu kolegialnego. Rozwiązanie stosunku pracy za 
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wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia 

6. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie pracy, kanclerz może rozwiązać za 
wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku:  
1) otrzymania drugiej oceny negatywnej, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, 
  
2) nie wywiązania się z warunków określonych w Regulaminie Pracy.. 

7. Umowa o pracę z nauczycielem akademickim wygasa w przypadkach 
określonych w Kodeksie pracy oraz w art. 36 ust. 10 pkt 2 i art 124 ustawy. 
Wygaśniecie umowy o pracę stwierdza Prezydent. 

 
§ 76 

Kwalifikacje wymagane od  nauczycieli akademickich 
 

1. Na stanowisku profesora zatrudnia się osobę posiadającą tytuł naukowy 
profesora.  

2. Na stanowisku profesora Uczelni zatrudnia się osobę posiadającą, co najmniej 
stopień doktora oraz: 
1) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych posiadającą: 

 w dorobku osiągnięcie naukowe lub artystyczne i dydaktyczne, w tym, co 
najmniej jedną monografię naukową  

 co najmniej 15 letni okres zatrudnienia w szkolnictwie wyższym; 
2) w grupie pracowników dydaktycznych – 

 legitymującą się wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi lub zawodowymi 
w szczególności w zakresie kształcenia studentów, 

 co najmniej 15 letni okres zatrudnienia w szkolnictwie wyższym, 

 doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołami ludzkimi, projektami lub 
znaczący dorobek praktyczny w danej dziedzinie lub dyscyplinie, w której 
prowadzone są studia na Uczelni. 

 3. Na stanowisku adiunkta zatrudnia się osobę posiadającą, co najmniej stopień 
doktora oraz: 
1) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – legitymującą się 

kwalifikacjami naukowymi, dydaktycznymi oraz organizacyjnymi i aktywnością 
w życiu naukowym deklarowanej dziedziny naukowej i co najmniej 5-letni staż 
pracy w roli nauczyciela akademickiego; 

2) w grupie pracowników dydaktycznych – legitymującą się osiągnięciami 
dydaktycznymi i organizacyjnymi, co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej 
w zakresie specjalności związanej z powierzonymi zajęciami lub co najmniej 
10-letni staż pracy w roli nauczyciela akademickiego. 

4. Na stanowisku starszego wykładowcy zatrudnia się osobę posiadającą, co 
najmniej tytuł zawodowy magistra albo równorzędny oraz co najmniej 10-letnie 
doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne. 

5. Na stanowisku asystenta zatrudnia się osobę posiadającą, co najmniej tytuł 
zawodowy magistra albo równorzędny i ocenę końcową ze studiów, co najmniej 
4,5  lub osiągnięcia badawcze albo artystyczne. 

6. Na stanowisku wykładowcy zatrudnia się osobę posiadającą, co najmniej tytuł 
zawodowy magistra albo równorzędny i doświadczenie zawodowe. 

7. Na stanowisku lektora zatrudnia się osobę posiadającą, co najmniej tytuł 
zawodowy magistra albo równorzędny i potwierdzone kwalifikacje zawodowe do 
prowadzenia zajęć z języka obcego. Na stanowisku instruktora zatrudnia się 
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osobę posiadającą, co najmniej wykształcenie wyższe i udokumentowane 
doświadczenie praktyczne w specjalności związanej z przydzielonymi zajęciami 

 
 
.  

Rozdział 3 
PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 
§ 77 

Zatrudnianie pracowników 
niebędącymi nauczycielami akademickimi. 

 
1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są na 

stanowiskach, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Uczelni. 
2. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem niebędącym nauczycielem 

akademickim następuje na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Uczelni 
zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. 

3. Umowę o zatrudnieniu zawiera Prezydent z własnej inicjatywy, na wniosek innego 
organu Uczelni lub kierownika zatrudniającej go jednostki organizacyjnej, jeżeli 
Statut, w innych zapisach, nie stanowi inaczej.  

 
§ 78 

Udział w organach kolegialnych Uczelni 
4. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają swoich przedstawicieli 

w organach kolegialnych Uczelni. 
5. Bierne i czynne prawo wyborcze mają pracownicy na zasadach określonych 

w Ustawie oraz zapisach Statutu w sprawie wyboru organów kolegialnych 
i wyborczych. 

 
§ 79 

Konflikt interesów  
 

1. Pracownicy Uczelni zobowiązani są unikać sytuacji prowadzących do konfliktu 
zobowiązań wobec Uczelni i zewnętrznych podmiotów. 

2. Sytuacje mogące prowadzić do konfliktu interesów lub konfliktu zobowiązań oraz 
procedury zapobiegania ich powstawaniu oraz konsekwencje ich zaistnienia 
określi Senat. 
 

Rozdział 4 
OCENA OKRESOWA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, 

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA  
 

§ 80 
Ocena okresowa nauczycieli akademickich   

 
1. Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej, zgodnie z art. 128 Ustawy nie 

rzadziej niż raz na 4 lata z wyjątkiem Rektora. 
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2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 
stanowisk oraz tryb i podmiot dokonający oceny okresowej, zgodnie z zasadami 
określonymi w Ustawie, określa Rektor zarządzeniem, które wymaga opinii: 
1) Senatu 
2) Związków zawodowych 
3) Samorządu studenckiego 
Jeżeli opinia wyrażona we wniosku o jej wyrażenie, nie zostanie dokonana w 
ciągu 30 dni od daty wpłynięcia tego wniosku, wymóg zasięgnięcia  opinii uważa 
się za spełniony. 

3. Kryteria oceny okresowej przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed 
rozpoczęciem okresu podlegającemu ocenia. 

4. Dokonana ocena może być pozytywna albo negatywna. 
5. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie doi Rektora. 

 
§ 81 

Opinia studentów 
 

1. Studenci przynajmniej raz do roku dokonują oceny nauczyciela akademickiego 
w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych. 

2. Zasady dokonywania tej oceny określa Rektor. 
3. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się oceny dokonywane przez 

studentów. 
 

§ 82 
Skutki oceny okresowej 

 
1. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena jest dokonywana nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniej. 
2. Wnioski wynikające z dokonanej oceny mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

awanse i wyróżnienia przyznawane nauczycielowi akademickiemu oraz na 
powierzanie mu obowiązków organizacyjnych. 

3. Kolejna druga ocena negatywna może stanowić podstawę rozwiązania stosunku 
pracy z nauczycielem akademickim jeżeli tak stanowi Regulamin Pracy Uczelni. 

 
§ 83 

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich 
 

1. Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej przewinienie 
dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela 
akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego na zasadach 
określonych w Ustawie. 

2. Organami dyscyplinarnymi na Uczelni są 
1) rzecznik dyscyplinarny; 
2) Uczelniana komisja dyscyplinarna. 

3. Rektor powołuje rzecznika dyscyplinarnego spośród osób posiadających, co 
najmniej stopień doktora. 

4. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem  
1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora. 

5. Rektor odwołuje rzecznika dyscyplinarnego w przypadku ustania stosunku pracy 
rzecznika dyscyplinarnego w Uczelni  albo w innych uzasadnionych przypadkach. 
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6. Wyboru Komisji Dyscyplinarnej dokonuje Senat na zasadach określonych 
w Statucie. 

7. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem 
kadencji Senatu Uczelni. 

8. Rektor może powołać mediatorów stałych lub mediatora do rozstrzygnięcia 
poszczególnej sprawy. 

9. Rektor i organy dyscyplinarne w sprawach postępowania dyscyplinarnego kierują 
się zasadami zapisanymi w Ustawie- dział VII, rozdział 1. 

 
§ 84 

 
Tryb wyboru i skład Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 

 
1. Uczelniana komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich składa się z 

pięciu nauczycieli akademickich, w tym co najmniej dwóch nauczycieli 
akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 
oraz jednego studenta. 

2. Członkiem Uczelnianej komisji dyscyplinarnej nie może być osoba skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe lub 
ukarana dyscyplinarnie. Nie można łączyć funkcji członka Uczelnianej komisji 
dyscyplinarnej z funkcją organu Uczelni oraz z funkcją kierowniczą w Uczelni. 

3. Komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich Uczelni wybiera Senat 
w głosowaniu tajnym, spośród nauczycieli akademickich zgłoszonych przez rady 
jednostek dydaktycznych bądź przez członków Senatu. Komisje dyscyplinarne 
działają do dnia powołania nowych komisji dyscyplinarnych.  

4. Wybór przedstawiciela studentów dokonuje samorząd studencki. 
5. Komisja dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. 
6. Wygaśnięcie członkostwa w Uczelnianej komisji dyscyplinarnej stwierdza Senat 

w drodze uchwały w przypadku: 
1) śmierci;  
2) wyboru na stanowiska kierownicze Uczelni;  
3) prawomocnego ukarania w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym;  
4) ustania stosunku pracy w Uczelni, 
5) utracenie statusu studenta. 
6) z uwagi na długotrwałą chorobę lub długotrwałą nieobecność  

. 
7. Wyboru uzupełniającego członka Uczelnianej komisji dyscyplinarnej dokonuje 

senat w trybie określonym w ust. 2-4. Kadencja tak wybranego członka komisji 
dyscyplinarnej upływa w terminie, w którym upływałaby kadencja jego 
poprzednika. 
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DZIAŁ V 
KSZTAŁCENIE NA UCZELNI  

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  
 

§ 85 
Prowadzenie kształcenia  

1. Uczelnia kształci: 
1) studentów w ramach otrzymanych uprawnień na kierunkach studiów o profilu 

praktycznym przez wydziały, filie oraz inne jednostki organizacyjne, 
uprawnione do prowadzenia działalności dydaktycznej, 

2) słuchaczy studiów podyplomowych, 
3) słuchaczy w ramach kształcenia specjalistycznego,  
4) słuchaczy w ramach kursów i szkoleń. 

2. Kształcenie na Uczelni może być prowadzone w trybie stacjonarnym lub 
niestacjonarnym i może być prowadzone również w językach obcych jak 
i  z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 

3. Kształcenie na Uczelni jest odpłatne,  zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie Studiów. 

4. Katalog, wysokość, warunki i tryb pobierania opłat za usługi edukacyjne określa 
regulamin opłat nadany zarządzeniem Kanclerza. 

5. Na podstawie Ustawy, obowiązujących przepisów, niniejszego Statutu oraz 
regulaminów studiów i innych form kształcenia organy Uczelni mogą podejmować 
uchwały i wydawać zarządzenia dotyczące programów i organizacji toku tego 
kształcenia. 

6. Wykłady w Uczelni nie są otwarte. 
 

§ 86 
Zasady kształcenia 

 
1. Organizację i tok studiów i innych form kształcenia, oraz prawa i obowiązki 

studentów i słuchaczy studiów podyplomowych lub kształcenia specjalistycznego, 
określają odpowiednio regulamin studiów oraz regulamin studiów podyplomowych 
i regulamin kształcenia specjalistycznego. Regulaminy uchwala Senat na 
zasadach określonych w Ustawie i Statutem. 

2. Kształcenie w ramach studiów, studiów podyplomowych, kształcenia 
specjalistycznego jest prowadzone na podstawie programów tych form 
kształcenia, opracowanych zgodnie z zapisami Ustawy i innych obowiązujących 
przepisów przez rady jednostek dydaktycznych i przyjęte przez Senat Uczelni. 

3. Zasady prowadzenia innych form kształcenia określa Rektor.. 
 

§ 87 
System zapewniania jakości kształcenia 

 
1. Na Uczelni działa Uczelniany system oceny i zapewnienia jakości kształcenia 

(USZJK). 
2. Podstawowe cele, zasady działania i organizację USZJK ustala Senat uchwałą. 
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3. Szczegółowe zadania rad jednostek dydaktycznych, osób i zespołów działających 
w ramach USZJK oraz inne sprawy związane z jego funkcjonowaniem ustala 
Rektor. 

 
Rozdział 2 

STUDIA 
§ 88 

Tryb otwierania studiów na określonych kierunkach 
 

1. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu tworzy Rektor na zasadach 
określonych w ustawie oraz statucie. 

2. Decyzję w sprawie złożenia, zgodnie z Ustawą, wniosku o pozwolenie na 
prowadzenie studiów na określonym kierunku studiów w Uczelni, o podejmuje 
Rektor w uzgodnieniu z Założycielem, zaopiniowany pozytywnie przez Senat. 

3. Studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia tworzy Rektor, na wniosek 
organu Uczelni albo z własnej inicjatywy. 
. 

§ 89 
Prowadzenie studiów 

 
Prowadzenie kierunku studiów przez jednostkę dydaktyczną Uczelni oznacza: 

1) zapewnienie i utrzymywanie  obsady kadrowej, o której mowa w Ustawie 
i innych obowiązujących przepisach; 

2) przygotowanie planu i programu studiów, a także przeprowadzanie zajęć 
dydaktycznych zgodnie ze standardami kształcenia oraz modyfikowanie planu 
i programu studiów zgodnie z rozwojem wiedzy w danej dyscyplinie, 

3) posiadanie i stosowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia, 

4) wykonywanie czynności wynikających z regulaminu studiów i Statutu. 
 

§ 90 
Przyjęcie na studia 

 
1. Przyjęcie na studia odbywa się  poprzez: rekrutację; proces potwierdzenia 

efektów uczenia się; przeniesienie z innej Uczelni, także zagranicznej.  
2. Przyjęcie w poczet studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności 

następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia na piśmie ślubowania oraz po 
wniesieniu przepisowych opłat na rzecz Uczelni. 

3. Zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów uchwala Senat, po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem rady właściwej jednostki dydaktycznej. 

4. Rekrutację na studia prowadzą komisje rekrutacyjne, powoływane odrębnie przez 
kierownika jednostki dydaktycznej prowadzącej dany kierunek studiów. 

5. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor spośród osób mających, co 
najmniej stopień naukowy doktora.  

6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje odwołania od decyzji komisji 
rekrutacyjnych w jednostkach dydaktycznych. 

 
§ 91 

Ślubowanie i przyjęcie w poczet studentów 
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1. Immatrykulowani studenci składają ślubowanie następującej treści: „Ślubuję 
uroczyście, że będę dążył wytrwale do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej 
osobowości, odnosił się z szacunkiem do władz Uczelni, szanował  prawa i 
obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbał o godność i honor 
studenta Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.” 

2. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i po 
złożeniu przez studenta ślubowania, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia 
danego roku akademickiego. 

 
Rozdział 3 

STUDENCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW. 
 

§ 92 
Samorząd studencki 

 
1. Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki, który jest wyłącznym 

reprezentantem ogółu studentów Uczelni. Podstawowe zasady działania określa 
Ustawa w art. 110. 

2. Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym 
socjalno-bytowych i kulturalnych. 

3. Organami samorządu studenckiego są przewodniczący oraz organ 
uchwałodawczy uchwałotwórczy. 

4. Organizację i sposób działania samorządu studenckiego oraz sposób 
powoływania przedstawicieli do organów Uczelni określa przygotowany przez 
Samorząd regulamin jego pracy., uchwalany przez organ uchwałodawczy 
samorządu studenckiego.  

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, wchodzi w życie po stwierdzeniu przez 
Rektora jego zgodności z ustawą i statutem w terminie trzydziestu dni od dnia 
jego przekazania. 

6. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o wydanych aktach, w 
tym podjętych uchwałach, w terminie siedmiu dni od dnia ich podjęcia.  

7. Rektor uchyla akt wydany przez samorząd studencki, jeżeli jest on niezgodny 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem, regulaminem 
studiów lub regulaminem samorządu studenckiego.  

 
§ 93 

Organizacje studenckie 
 

1. Studenci mają prawo zrzeszania się w Uczelnianych organizacjach studenckich. 
2. O powstaniu Uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje 

Rektora. 
3. Rektor uchyla akt organu Uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Uczelni, 
regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji.  

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje Uczelnianą organizację 
studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, statut Uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji. 

5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań Uczelnianych organizacji 
studenckich i działających w Uczelni. 
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§ 94 
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów 

 
1. Studenci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych 

w Ustawie. 
2. Organami dyscyplinarnymi na Uczelni są 

1) Rektor; 
2) rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów (RdsS); 
3) Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw studentów (KDdsS). 
4) Uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów 

(OKDdsS).. 
3. Rektor powołuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów spośród 

nauczycieli akademickich Uczelni. 
4. Kadencja RdsS trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem  1 stycznia 

następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora. 
5. Rektor odwołuje RdsS w przypadku ustania stosunku pracy rzecznika 

dyscyplinarnego w Uczelni  albo w innych uzasadnionych przypadkach. 
6. Wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów  i Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej do spraw studentów dokonuje Senat na zasadach określonych 
w Statucie. 

7. Kadencja KDdsS  i OKDdsS trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem 
kadencji Senatu Uczelni. 

8. Rektor i organy dyscyplinarne w sprawach postępowania dyscyplinarnego do 
spraw studentów kierują się zasadami zapisanymi w Ustawie- dział VII, rozdział 2. 

 
 

§ 95 
Tryb wyboru i skład KDdsS i OKDdsS 

 
1. Każda z dwóch komisji dyscyplinarnych KDdsS i OKDdsS składa się 

z 5 nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden posiadających stopień 
doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz  4 studentów. 

2. Można być członkiem tylko jednej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów. Nie 
można łączyć funkcji członka Uczelnianej komisji dyscyplinarnej z funkcją 
kierowniczą w Uczelni. 

3. Wybór nauczycieli akademickich do KDdsS i OKDdsS dokonuje Senat 
w głosowaniu tajnym, spośród nauczycieli akademickich zgłoszonych przez rady 
jednostek dydaktycznych bądź przez członków Senatu.  

4. Wybór przedstawicieli studentów do KDdsS i OKDdsS dokonuje organ 
uchwałodawczy samorządu studenckiego. 

5. Komisje dokonują wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród nauczycieli 
akademickich będących członkami komisji. 

6. Komisje dyscyplinarne działają do dnia powołania nowych komisji 
dyscyplinarnych. 

7. Wygaśnięcie członkostwa w Uczelnianej komisji dyscyplinarnej stwierdza Senat 
w drodze uchwały w przypadku: 
7) śmierci;  
8) wyboru na stanowiska kierownicze Uczelni;  
9) prawomocnego ukarania w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym;  
10) ustania stosunku pracy w Uczelni, 
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11) utracenie statusu studenta. 
12) z uwagi na długotrwałą chorobę lub długotrwałą nieobecność . 

8. Wyboru uzupełniającego członka Uczelnianej komisji dyscyplinarnej dokonuje 
senat w trybie określonym w ust. 2-4. Kadencja tak wybranego członka komisji 
dyscyplinarnej upływa w terminie, w którym upływałaby kadencja jego 
poprzednika. 
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DZIAŁ VI 
MIENIE UCZELNI  I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA   

 
Rozdział 1 

ZASADY DYSPONOWANIA MIENIEM UCZELNI  
 

§ 96 
Mienie Uczelni 

 
Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 
 

§ 97 
Dokonywanie czynności prawnych 

 
1. Czynności prawnych w imieniu Uczelni dokonuje Założyciel  
2. Założyciel może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, 

o których mowa w ust. 1.  
3. Założyciel może udzielić Prezydentowi pełnomocnictwa ogólnego. 

 
§ 98 

Odpowiedzialność za przydzielone mienie 
 

Kierownik jednostki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 
wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego tej jednostce. 

 
§ 99 

Gospodarka finansowa Uczelni 
 

1. Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego 
planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Założyciela. 

2.  Uczelnia, w ramach przyznanych środków z budżetu państwa, działa zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

3. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Uczelni określa 
Założyciel.  

 
Rozdział 2 

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ UCZELNIĘ    
 

§ 100 
Działalność gospodarcza Uczelni 

 
1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność: 

1) wydawniczą, w tym w zakresie publikacji prac naukowych, podręczników, 
skryptów, czasopism naukowych oraz innych pomocy i materiałów 
dydaktycznych, wydawania broszur, folderów, druków dokumentów 
i materiałów informacyjnych; 

2) handlową, w tym w zakresie sprzedaży monografii naukowych, podręczników, 
skryptów czasopism naukowych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych, 
materiałów biurowych; 
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3) usługową, w tym w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, 
konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, kursów, w tym kursów 
językowych, a także przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i 
ekspertyz, prowadzenia usług translatorskich, kserograficzno-drukarskich, 
fotograficzno-filmowych. oraz usług promujących zdrowie i medycznych; 

4) badawczą, specjalistyczną; 
5) leczniczą, diagnostyczną, rehabilitacyjną przychodni specjalistycznych, 

Domów Pomocy Społecznej. 
2. Działalność gospodarczą Uczelnia może prowadzić w formie wyodrębnionych 

finansowo jednostek organizacyjnych Uczelni lub w innej formie organizacyjno-
prawnej przewidzianej przepisami prawa, w szczególności spółki kapitałowej. 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1, 2, tworzy, przekształca i 
likwiduje Prezydent. 

4. Szczegółowe zasady organizacji i działalności jednostek organizacyjnych, o 
których mowa w ust. 3, w tym tryb powoływania i odwoływania kierowników tych 
jednostek, określa regulamin, który nadaje Prezydent. 

 
§ 101 

Darowizny, spadki  
 

Założyciel i/lub Prezydent są upoważnieni do przyjmowania przeznaczonych 
dla Uczelni darowizn, zapisów, spadków, oraz wpłat z ofiarności publicznej, także 
pochodzenia zagranicznego w imieniu i na rzecz Uczelni. 
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DZIAŁ VII 
PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ 

 
§ 102 

Organizowanie zgromadzeń 
 

1. Pracownicy i studenci Uczelni mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie 
Uczelni na zasadach określonych w Statucie. 

2. Nie uważa się za zgromadzenie: 
1) zebrań pracowników i studentów, organizowanych przez jednostki 

organizacyjne Uczelni w sprawach dydaktycznych, naukowych lub 
organizacyjnych, 

2) zebrań organizowanych przez związki zawodowe działające w Uczelni, 
3) zebrań statutowych samorządu studentów Uczelni, 
4) zebrań statutowych organizacji studenckich , 
5) zebrań statutowych stowarzyszeń zrzeszających studentów Uczelni, jeśli 

studenci Uczelni stanowią większość członków jednostki organizacyjnej 
stowarzyszenia organizującej zebranie. 

3. Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia lub powiadomienie 
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia powinny zawierać: 
1) imię, nazwisko i dokładny adres osoby lub osób organizujących 

zgromadzenie, 
2) wskazanie celu zgromadzenia i jego zasięgu, 
3) wskazanie miejsca, terminu odbycia i czasu rozpoczęcia zgromadzenia oraz 

jego porządku dziennego, 
4) określenie środków technicznych, które mają być zastosowane, 
5) zasady utrzymania ładu i porządku ze wskazaniem osób za to 

odpowiedzialnych. 
6) Zgodę na zorganizowanie zgromadzenia wyraża Kanclerz w uzgodnieniu z 

Rektorem, przy czym zgoda może być uzależniona od dostosowania jego 
zasięgu zgromadzenia oraz środków technicznych, które mają być 
zastosowane, do możliwości lokalowych, w ten sposób, by zgromadzenie nie 
zakłócało wykonywania zadań Uczelni. 

7) Organizatorzy zgromadzenia mają obowiązek ścisłego współdziałania 
z Kanclerzem lub jego przedstawicielem, delegowanym na zgromadzenie, w 
czasie organizowania i przebiegu zgromadzenia oraz wykonywania tych 
poleceń Kanclerza lub jego przedstawiciela, które zapewniają niezbędne 
warunki funkcjonowania Uczelni i zabezpieczają całość jego majątku. 

8) Rektor lub przedstawiciel Rektora może zabierać głos poza ustaloną 
kolejnością mówców. 

9) Jeżeli przebieg zgromadzenia lub manifestacji wykracza poza cel wskazany 
we wniosku o wyrażenie zgody lub w powiadomieniu, zagraża porządkowi 
publicznemu lub godzi w dobro Uczelni, Rektor, Prezydent lub przedstawiciele 
Rektora mają prawo zgłoszenia wniosku o rozwiązanie zgromadzenia. 
Wniosek taki zgłasza się organizatorom zgromadzenia i powinien on zostać 
rozpatrzony natychmiast, przed innymi wnioskami i wystąpieniami. Zgłoszenie 
wniosku nie pozbawia prawa do rozwiązania zgromadzenia na podstawie 
przepisów Ustawy. 

4. Z chwilą zakończenia albo rozwiązania zgromadzenia uczestnicy są 

obowiązani do opuszczenia miejsca, w którym ono się odbywało. 
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5. Pracownicy lub studenci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić 
w zorganizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, nie 
podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub 
przedstawiciela Prezydenta lub Rektora bądź zwołują zgromadzenie bez 
wymaganego zawiadomienia lub zgody Prezydenta albo naruszają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej 
niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej. 

 
DZIAŁ VIII 

LIKWIDACJA UCZELNI 
 

§ 103 
1. Likwidacja Uczelni może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy zachodzą ważne 

okoliczności uniemożliwiające jej dalsze funkcjonowanie, w tym w szczególności:  
1) brak możliwości realizacji celów statutowych, 
2) trwały brak środków finansowych koniecznych do prowadzenia Uczelni, 
3) trwały brak kandydatów na studia.  

2. Decyzję o postawieniu Uczelni w stan likwidacji podejmuje założyciel lub minister 
właściwy ds. szkolnictwa wyższego.  

3. Likwidacja Uczelni w przypadkach podanych w ust. 1 powyżej wymaga 
uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.  

4. Decyzję o likwidacji Uczelni minister do spraw szkolnictwa wyższego podejmuje, 
jeżeli Uczelnia lub założyciel Uczelni niepublicznej prowadzą działalność 
niezgodną z przepisami prawa, statutem lub pozwoleniem, a także w przypadku 
cofnięciu pozwolenia na utworzenie Uczelni lub upływu terminu określonego 
w pozwoleniu.  

5. O postawieniu Uczelni w stan likwidacji założyciel bezzwłocznie zawiadamia 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz przedstawia plan 
likwidacji i planowany termin zakończenia postępowania likwidacyjnego. 

 
§ 104 

1. Funkcję likwidatora pełni Założyciel. 
2. Likwidator przejmuje kompetencje organów Uczelni w zakresie dysponowania jej 

majątkiem. 
3. Uczelnia z dniem otwarcia likwidacji używa nazwy w brzmieniu: „Wyższa Szkoła 

Informatyki i Umiejętności w likwidacji”. Nazwa Uczelni umieszczana na 
dyplomach ukończenia studiów oraz na świadectwach studiów podyplomowych i 
kursów dokształcających wydawanych przez Uczelnię pozostaje bez zmian. 

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 
1) sporządzenie spisu inwentarza i bilansu na dzień otwarcia likwidacji, 
2) sporządzenie planu finansowego likwidacji, 
3) powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu likwidacji Uczelni,  
4) reprezentowanie Uczelni w toczących się postępowaniach sądowych, 

administracyjnych i egzekucyjnych z prawem stanowienia pełnomocnictwa, 
5) zapewnienie studentom możliwości kontynuowania studiów na innych 

Uczelniach, 
6) sporządzenie bilansu zamknięcia likwidacji.  

5. Zakończenie procesu dydaktycznego w czasie likwidacji powinno przypaść 
najwcześniej na koniec semestru, chyba, że minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego wyznaczy czas krótszy.  
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6. Stosownie do możliwości należy dążyć do przeprowadzenia likwidacji w sposób 
umożliwiający studentom ukończenie rozpoczętych na Uczelni studiów, przy 
równoczesnym wstrzymaniu rekrutacji na pierwszy rok studiów. 

7. W przypadku braku możliwości likwidacji Uczelni zgodnie ust. 4 pkt.5, Likwidator 
podejmie rozmowy z innymi Uczelniami w sprawie zapewnienia studentom 
możliwości ukończenia rozpoczętych studiów. 

8. Likwidator zakończy bieżące interesy Uczelni, ściągnie wierzytelności, spienięży 
mienie Uczelni i z niego pokryje jej długi i zobowiązania. Po zaspokojeniu 
wierzycieli, majątek zlikwidowanej Uczelni zostanie przekazany na działalność 
gospodarczą założyciela. 

9. O zakończeniu likwidacji likwidator niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego.  

10. Księgi i dokumenty Uczelni przechowuje się zgodnie z przepisami prawa   
 

§ 105 
1. W przypadku likwidacji Założyciela będącego osobą prawną, jego funkcje 

względem Uczelni przejmą osoby będące wówczas wspólnikami Założyciela oraz 
osoby bezpośrednio powiązane z Założycielem. 

2. Przejęcie funkcji założyciela wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego.  

3. W razie odmowy wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, założyciel przedstawi 
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego innego kandydata do 
przejęcia funkcji założyciela albo wystąpi o zgodę na likwidację Uczelni.  

 
DZIAŁ IX 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§ 106 
W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy i innych 
obowiązujących aktów prawnych. 
 

§ 107 
Statut wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 r, z wyjątkiem przepisów, które z mocy 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
2018, poz. 1668 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku –Przepisy 
wprowadzające - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669.) 
wchodzą w terminie późniejszym. 

 
§ 108 

Traci moc statut Uczelni wprowadzony decyzją Założyciela w dniu 30 września 2019 
r.  


