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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni jest 

niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji 

Narodowej Nr DNS-3-0145/TBM/18/94 z dnia 31 stycznia 1994 roku. 

 

2. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, 

zwana dalej „Uczelnią”, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2018r., poz. 1668), zwanej dalej „ustawą” oraz 

niniejszego statutu. 

 

3. Nadzór nad Uczelnią – w zakresie określonym ustawą - sprawuje minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego. 

 

§ 2 

 

1. Uczelnia ma osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Gdynia. Uczelnia może 

używać następującej nazwy skróconej – „WSAiB”. W stosunkach z zagranicą Uczelnia 

może używać nazwy w tłumaczeniu na język angielski: „E. Kwiatkowski University 

of  Administration and Business in Gdynia”. 

 

2. Nazwa i logo Uczelni są prawnie zastrzeżone. 

 

§ 3 

 

1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swego działania na zasadach 

określonych w ustawie i statucie Uczelni. 
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2. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania oraz wolności 

badań naukowych. 

 

§ 4 

 

1. Założycielem Uczelni jest działająca pod firmą „Felton-President” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. 

 

2. Do kompetencji Założyciela Uczelni należy: 

    1) nadawanie i zmiana statutu Uczelni, 

    2) uchylanie uchwał Senatu niezgodnych z przepisami prawa i godzących w interes                                         

Uczelni, 

    3) podjęcie decyzji o połączeniu Uczelni z inną uczelnią, 

    4) powoływanie i odwoływanie Prezydenta Uczelni, 

    5) podjęcie decyzji o likwidacji Uczelni. 

 

3. Założyciel Uczelni wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia przez Prezydenta. 

 

4. W przypadku likwidacji Założyciela Uczelni jego funkcję przejmuje osoba fizyczna, 

która jest właścicielem większościowego pakietu  udziałów Założyciela. 

 

§ 5 

 

1. Podstawowymi zadaniami Uczelni są: 

    1) prowadzenie kształcenia na studiach, 

    2) prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia, 

    3) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 

umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, 

    4) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych poprzez tworzenie funduszu stypendialnego, 

    5) kształcenie i promowanie kadr naukowych, 

    6) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych, 
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    7) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie   

przyjmowania na Uczelnię w celu odbywania kształcenia i kształceniu, 

   8) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, 

   9) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

 

§ 6 

 

1. Uczelnia może utworzyć z niepubliczną uczelnią Federację w celu prowadzenia 

działalności badawczej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz  

know-how związanego z tymi wynikami. 

 

2. Uczelnia może prowadzić działalność wydawniczą, w szczególności publikując prace 

naukowe, podręczniki i skrypty, a także materiały i informacje dotyczące jej działalności. 

 

3. Uczelnia może prowadzić przedszkola, szkoły i inne placówki, na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

 

Rozdział II 

 

Organizacja Uczelni 

 

§ 7 

 

1. W skład Uczelni mogą wchodzić: filie, wydziały, instytuty, katedry, zakłady naukowe, 

pracownie,  centra i laboratoria oraz jednostki międzywydziałowe.  

 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. 

 

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, są tworzone, przekształcane i znoszone przez 

Rektora za zgodą Prezydenta. 

 

4. Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje 

Rektor za zgodą  Prezydenta. 
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§ 8 

 

Katedra lub zakład organizuje i prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w ramach 

kierunku lub  dyscypliny naukowej.  

 

§ 9 

 

W Uczelni mogą działać ponadto następujące jednostki akademickie: 

    1) akademicki inkubator przedsiębiorczości, 

    2) centrum transferu technologii. 

 

§ 10 

 

Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 9, tworzy, znosi i przekształca Rektor  

za zgodą Prezydenta. W aktach o ich utworzeniu Rektor określa zakres prowadzonej przez 

nie działalności oraz uczestnictwa w działalności innych jednostek. 

 

Rozdział III 

 

Organy Uczelni 

 

§ 11 

 

1. Organami jednoosobowymi Uczelni są: 

    1) Prezydent,  

    2) Rektor, 

    3) Dziekan. 

 

2. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat. 

 

3. Funkcjami kierowniczymi w rozumieniu ustawy są: prorektorzy i prodziekani. 
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§ 12 

 

1. Kadencja Senatu Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w  

dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.  

 

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w stosunku do Rektora i Prezydenta Uczelni. 

 

§ 13 

 

Do kompetencji Prezydenta należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach 

dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do 

kompetencji innych organów Uczelni, w tym: 

1) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, 

2) zarządzanie majątkiem i finansami Uczelni, w tym nabywanie i zbywanie 

nieruchomości, podpisywanie weksli w imieniu Uczelni,  przystępowanie lub 

tworzenie spółek prawa handlowego, 

3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie 

stosunku pracy,  

4) opracowywanie planu rzeczowo – finansowego, 

5) ustalanie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez studentów na rzecz Uczelni, 

6) ustalanie struktury organizacyjnej i zakresu działania jednostek organizacyjnych, 

7) przygotowywanie i zatwierdzanie regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz 

regulaminu organizacyjnego Uczelni, 

8) sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką Uczelni, 

9) zapewnienie zgodności działalności Uczelni z jej podstawowymi zadaniami. 

 

§ 14 

 

 Do kompetencji Rektora należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad Działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, 

2) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni, 

3) zatwierdzanie planu rzeczowo - finansowego Uczelni, 
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4) składanie Założycielowi rocznego sprawozdania finansowego  z działalności Uczelni, 

na jego wniosek, 

5) dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, 

6) tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych wskazanych w 

statucie, za zgodą Prezydenta, 

7) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy dotyczących nauczycieli 

akademickich, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, 

8) podejmowanie decyzji w sprawach udzielania stypendiów przyznawanych z funduszu 

stypendialnego Uczelni, 

9) określanie zakresu działania Prorektora, 

10) podejmowanie decyzji w sprawach nagród i wyróżnień, 

11) zwoływanie posiedzeń Senatu, 

12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Dziekana, 

13) zawieszanie wykonywania uchwał Senatu niezgodnych z przepisami ustawy, statutu, 

regulaminu studiów albo naruszających ważny interes Uczelni, 

14) powoływanie i odwoływanie członków komisji dyscyplinarnych, 

15) prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich, 

16) czasowe zawieszanie zajęć bądź zamknięcie Uczelni lub jej jednostki organizacyjnej, 

17) rozwiązywanie zgromadzeń zorganizowanych na terenie Uczelni przebiegających z 

naruszeniem przepisów prawa, 

18) nadzór nad Samorządem studentów, a w szczególności uchylanie uchwał samorządu 

niezgodnych z przepisami ustawy, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub 

regulaminem samorządu, 

19) składanie oświadczeń woli w imieniu Uczelni, z zastrzeżeniem § 13 pkt 2 i 3 Statutu. 

 

§ 15 

 

Do zadań Dziekana należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału, 

2) dbanie o przestrzeganie prawa, 

3) sprawowanie nadzoru nad działalnością kół naukowych, 

4) podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia na Studia i o skreśleniu z listy studentów, 

5) współtworzenie polityki kadrowej, 

6) podejmowanie decyzji w innych sprawach studenckich, nie wymienionych w pkt 4, 
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7) dbanie o dynamiczny rozwój wydziału, 

8) sprawowanie nadzoru nad dziekanatem w zakresie określonym regulaminem 

organizacyjnym. 

 

§ 16 

 

1. W skład Senatu wchodzą:  

    1) Rektor jako Przewodniczący, 

    2) Prezydent, 

    3) Prorektorzy,  

    4) Dziekani, 

    5) Prodziekani, 

    6) nauczyciele akademiccy, 

    7) przedstawiciel pracowników Uczelni, niebędących nauczycielami akademickimi, 

    8) osoby wskazane przez samorząd studentów. 

 

2. Członków Senatu wskazanych w ust.1 pkt 6 i 7, powołuje i odwołuje Prezydent. 

 

3. Rektor może zapraszać na posiedzenia Senatu inne osoby, które nie mają prawa 

głosowania. 

 

§ 17 

 

Do kompetencji Senatu Uczelni należy: 

1) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych, 

2) uchwalanie strategii Uczelni, 

3) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni, 

4) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Studia  

i na kształcenie specjalistyczne, 

5) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, 

6) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii Uczelni oraz w sprawie utworzenia  

i likwidacji kierunków studiów, 
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8) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach 

przedłożonych przez Rektora. 

 

§ 18 

 

1. Mandat członka Senatu przed upływem kadencji wygasa w przypadku: 

    1) pisemnego zrzeczenia się mandatu lub funkcji, 

    2) śmierci, 

    3) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

    4) ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. 

 

2. Prezydent może odwołać członka Senatu przed upływem kadencji w przypadku: 

    1) niemożności uczestnictwa w pracach organów przez okres dłuższy niż trzy miesiące, 

    2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach, 

    3) skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa ściganego  

z oskarżenia publicznego, 

    4) prowadzenia przez niego działalności niezgodnej z interesem Uczelni.  

  

3. Tryb wyboru do Senatu osoby, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 8 oraz czas trwania jego 

członkostwa w Senacie określa regulamin samorządu studenckiego. 

 

Rozdział IV 

 

Zasady i tryb działania Senatu Uczelni. 

 

§ 19 

 

1. Posiedzenia Senatu mogą być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 

 

2. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor. 

 

3. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje się nie rzadziej niż raz na semestr, z wyjątkiem 

przerw wakacyjnych. 
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4. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwoływane są odpowiednio przez Rektora z własnej 

inicjatywy albo na wniosek składany do Rektora przez Założyciela, Prezydenta lub co 

najmniej 1/3 statutowej liczby członków  Senatu. 

 

5. W przypadku braku działania ze strony Rektora nadzwyczajne posiedzenie Senatu 

zwołuje Prezydent. 

 

6. Członkom Senatu przekazuje się pisemne imienne zawiadomienia lub zawiadomienia w 

formie elektronicznej o terminie posiedzenia Senatu, wraz z planowanym porządkiem 

obrad. 

 

7. Senat podejmuje uchwały jedynie w sprawach, które zostały umieszczone w porządku 

obrad posiedzenia, chyba, że zgodę na podjęcie uchwały wyrazi 2/3 członków Senatu 

obecnych na posiedzeniu. 

 

§ 20 

 

1. Senat działa na posiedzeniach. 

 

2. Senat może podjąć uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji – obiegowo, 

bez potrzeby zwoływania posiedzenia. 

 

3. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor. 

 

4. Posiedzenia Senatu są protokołowane. Protokoły zostają wyłożone do wglądu członkom 

Senatu i podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu. 

 

§ 21 

 

1. Senat może powoływać stałe lub doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania. 

 

2. Stałe komisje powołuje się na okres kadencji Senatu. 

 

3. Przewodniczącego i członków komisji wybiera się spośród członków Senatu. 
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4. Skład komisji może być poszerzony także o kandydatów zgłoszonych przez uczelniany 

samorząd studencki. 

 

5. Tryb działania stałych komisji określają odrębne regulaminy uchwalone przez Senat. 

 

§ 22 

 

1. Senat podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.  

 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów chyba, że ustawa lub statut przewiduje 

wyższe wymagania. 

 

§ 23 

 

W przypadku podjęcia przez Senat uchwały niezgodnej z przepisami prawa, statutem lub 

naruszającej ważny interes Uczelni, Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni 

zwołuje posiedzenie Senatu celem powtórnego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Senat nie 

zmieni ani nie uchyli uchwały, Rektor przekazuje ją Założycielowi Uczelni, który może tę 

uchwałę zmienić lub uchylić. 

 

Rozdział V 

 

Tryb powoływania i odwoływania organów Uczelni 

 

§ 24 

 

1. Prezydent jest powoływany i odwoływany przez Założyciela Uczelni.  

 

2. Założyciel może odwołać Prezydenta w przypadku trwałej niezdolności do pełnienia 

obowiązków, naruszenie przepisów prawa, postanowień statutu, postępowania godzącego w 

interes Uczelni oraz utraty zaufania do osoby pełniącej funkcję Prezydenta. 
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§ 25 

 

1. Rektor jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta za zgodą Założyciela. 

 

2. Rektorem zostaje jedynie osoba zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy. 

 

3. Prezydent może odwołać Rektora w przypadku trwałej niezdolności do pełnienia 

obowiązków, naruszenia przepisów prawa, postanowień Statutu postępowania godzącego w 

interes Uczelni oraz utraty zaufania do osoby pełniącej funkcję Rektora. 

 

4. W przypadku odwołania Rektora lub jego niezdolności do wykonywania czynności, 

kompetencje Rektora przejmuje Prezydent, do czasu powołania nowego Rektora lub ustania 

okoliczności powodujących niezdolność do wykonywania obowiązków Rektora. 

 

§ 26 

 

1. Prorektora powołuje i odwołuje Rektor za zgodą Prezydenta. 

 

2. Dziekana powołuje i odwołuje Rektor za zgodą Prezydenta. 

 

3. Prodziekanów powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Dziekana lub na jego 

wniosek za zgodą Prezydenta 

 

Rozdział VI 

 

Pracownicy Uczelni 

 

§ 27 

 

Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi. 
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§ 28 

 

Prawa i obowiązki pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi określa 

regulamin pracy. 

 

§ 29 

 

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 113 

ustawy. 

 

§ 30 

 

Prawa i obowiązki nauczyciela akademickiego określa ustawa, statut i regulamin pracy oraz 

umowa o pracę. 

 

§ 31 

 

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Uczelni wykonuje Prezydent. 

 

§ 32 

 

1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy. 

 

2. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

 

3. W przypadkach uzasadnionych powierzeniem nauczycielowi akademickiemu pełnienia 

funkcji organu jednoosobowego, funkcji kierowniczych albo wykonywania dla Uczelni 

innych ważnych zadań organizacyjnych lub naukowo-badawczych, Rektor może obniżyć 

wymiar zajęć dydaktycznych.  

 

4. Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych udzielane jest na okres roku akademickiego lub 

na czas pełnienia określonej funkcji. 
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5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala 

bezpośredni przełożony. 

 

§ 33 

 

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 

1) do 240 godzin dydaktycznych - dla pracownika badawczo - dydaktycznego, 

2) do 180 godzin dydaktycznych - dla pracownika badawczo – dydaktycznego 

zatrudnionego na stanowisku profesora 

3) do 360 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego, z zastrzeżeniem pkt. 4, 

4) do 540 godzin dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na 

stanowisku lektora, instruktora lub równorzędnych. 

 

§ 34 

 

1. Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem Rektora, podlegają ocenie okresowej, której 

dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek Rektora, w szczególności w 

zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy, oraz 

przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności 

przemysłowej. 

 

2. Ocena okresowa może być pozytywna lub negatywna. 

 

3. Okresowej oceny nauczyciela akademickiego dokonuje komisja powołana przez Rektora. 

 

4. Zasady dokonywania oceny określa Rektor. 

 

5. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania 

obowiązków dydaktycznych uwzględnia się wyniki hospitacji zajęć oraz zasięga opinii 

studentów, z którymi nauczyciel ten prowadzi zajęcia dydaktyczne, przy wykorzystaniu 

anonimowej ankiety. Treść ankiety ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 

wykonawczym samorządu studentów. Wyniki ankiety są udostępniane bezpośredniemu 

przełożonemu pracownika, Dziekanowi i Rektorowi oraz ocenianemu pracownikowi. 
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6. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania oceny wraz z uzasadnieniem. Rektor podtrzymuje dokonaną ocenę lub ją 

zmienia. Decyzja Rektora jest ostateczna.  

 

7. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

 

§ 35 

 

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia 

dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub 

godności zawodu nauczyciela akademickiego. 

 

§ 36 

 

1. Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Uczelni powołuje Rektor 

spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora. 

 

2. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego w Uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 

stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Rektora. 

 

§ 37 

 

1. W postępowaniach dyscyplinarnych orzeka w pierwszej instancji uczelniana komisja 

dyscyplinarna w skład której wchodzi 3 nauczycieli akademickich. 

 

2. Przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej powołuje i odwołuje Rektor. 

 

3. Przewodniczącym komisji dyscyplinarnej jest nauczyciel akademicki. 

 

4. Od orzeczeń uczelnianej komisji dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania się do 

uczelnianej komisji odwoławczej. 
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5. Uczelnianą komisję odwoławczą powołuje i odwołuje Rektor. 

Rozdział VII 

 

Studia i Studenci 

 

§ 38 

 

1. Organizację i tok studiów oraz związane z nim prawa i obowiązki studenta określa 

regulamin studiów uchwalony przez Senat. 

 

2. Warunki odpłatności za Studia określa umowa zawarta między Uczelnią a studentem w 

formie pisemnej. 

 

§ 39 

 

Osoba przyjęta na Studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia 

ślubowania o następującej treści: 

 

„Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia 

Eugeniusza Kwiatkowskiego ślubuję: 

                          - wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwijania własnej osobowości,  

                          - godnie reprezentować Uczelnię, 

                          - dbać o godność i honor studenta Uczelni, 

                          - odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni, nauczycieli akademickich i  

pozostałych członków jej społeczności,  

                           - służyć swą wiedzą i zaangażowaniem swojej ojczyźnie i jej sprawom 

publicznym, 

                          - być wiernym ideałom humanizmu i tradycjom tolerancji." 

 

§ 40 

 

1. Studenci studiów prowadzonych przez Uczelnię tworzą Samorząd Studencki, zwany 

dalej „Samorządem Studentów”. 
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2. Organy Samorządu Studentów są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

 

3. Samorząd Studentów działa na podstawie ustawy i regulaminu uchwalonego przez 

właściwy organ Samorządu. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora 

jego zgodności z ustawą i statutem Uczelni. 

 

4. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. 

 

§ 41 

 

Studenci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów 

obowiązujących w Uczelni  oraz za czyny uchybiające godności studenta. 

 

§ 42 

 

1. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów powołuje Rektor spośród nauczycieli 

akademickich Uczelni. 

 

2. Do rzecznika dyscyplinarnego stosuje się zasady i tryb określone przez Rektora po 

uprzednim zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów. 

 

§ 43 

 

1. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: komisja dyscyplinarna oraz 

odwoławcza komisja dyscyplinarna złożona z trzech osób: przewodniczącego składu 

orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki oraz nauczyciela akademickiego i 

studenta Uczelni. 

 

2. Przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej  powołuje i odwołuje Rektor. 

 

3. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów regulują odrębne przepisy ustawy i 

akty wykonawcze do niej. 
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Rozdział VIII 

 

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni 

 

§ 44 

 

1. Rektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia w szczególności 

przez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń. 

 

2. Sposób zabezpieczenia w Uczelni warunków, o których mowa w ust. 1, określają 

przepisy wykonawcze do ustawy. 

 

3. Członkowie wspólnoty Uczelni mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie 

Uczelni. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni wymaga zgody Rektora. 

 

4. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają Rektora co 

najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych 

nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie. 

 

5. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela. 

 

6. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami Uczelni za ich przebieg. 

 

7. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające broń, materiały wybuchowe 

lub inne niebezpieczne narzędzia i środki. 

 

8. Rektor albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje 

zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa. 

 

9. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są zobowiązani do 

bezzwłocznego opuszczenia miejsca, w którym się ono odbywało. 
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Rozdział IX 

 

Mienie i finanse Uczelni 

 

§ 45 

 

Mienie Uczelni obejmuje własność i prawa majątkowe. 

 

§ 46 

 

Przychodami Uczelni są w szczególności: 

1) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie na 

studiach, studiach podyplomowych, w kształceniu specjalistycznym, kursach 

dokształcających oraz potwierdzenia efektów uczenia się, 

2) jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu 

związanego w tokiem studiów, 

3) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, 

4) przychody z wyodrębnionej działalności gospodarczej, 

5) przychody z udziałów i odsetek, 

6) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia, 

7) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej, 

8) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, 

9) dotacje budżetowe. 

 

§ 47 

 

1. Przychody i koszty Uczelni na dany rok akademicki określa plan rzeczowo - finansowy 

zatwierdzany przez Rektora. 

 

2. Zysk netto Uczelni przeznacza się na cele statutowe. 
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§ 48 

 

Uczelnia posiada fundusze: 

    1) stypendialny, 

    2) wsparcia osób niepełnosprawnych. 

 

§ 49 

 

1. Uczelnia może tworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 ustawy, własny 

fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla 

pracowników. 

 

2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1 określa regulamin 

stypendialny. 

 

§ 50 

 

1.  Uczelnia może prowadzić, wyodrębnioną w formie zakładów, działalność gospodarczą.  

Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent. 

2.  Zakłady, o których mowa w ust. 1 stanowią wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i 

funkcjonalnie część Uczelni zdolną do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem. Zakłady 

te tworzy, przekształca i likwiduje Prezydent. 

3.  Zakładem kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Prezydenta za zgodą 

Rektora. 

 

Rozdział X 

 

Likwidacja Uczelni. 

 

§ 51 

 

1. Likwidacja Uczelni, prowadzona przez Założyciela, ma na celu zakończenie jej 

działalności. 
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2. Założyciel przystępuje do likwidacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

postawienia Uczelni w stan likwidacji. 

 

3. Likwidację Uczelni prowadzi się pod jej nazwą z dodatkiem „w likwidacji”. Nie dotyczy 

to wydawanych w tym okresie dyplomów i świadectw. 

 

4. Likwidator, w szczególności: 

   1) zawiadamia organy Uczelni, pracowników, studentów i ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, 

   2) dokonuje czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do 

publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 

   3) po zakończeniu likwidacji likwidator zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego o zakończeniu likwidacji. 

 

5. Szczegółowy tryb prowadzenia likwidacji Uczelni określają przepisy ustawy. 

 

Rozdział XI 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 52 

 

1. Traci moc Statut Uczelni nadany decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

22 lipca 2010 r. o sygn. MNiSW-DNS-WUN-6012-9440-2/AB/10, uwzględniający zmiany 

uregulowane uchwałą Senatu nr 1/07/13 z dnia 12 lipca 2013 roku, a zatwierdzony uchwałą 

Założyciela z dnia 12 lipca 2013 roku. 

 

2. Statut wchodzi w Życie z dniem 22 marca 2019 roku, zatwierdzony uchwałą Założyciela 

z dnia 22 marca 2019 roku. 
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