M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 131
UCHWAŁA NR 391
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz
§ 30 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego w związku z § 17 Regulaminu
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwala,
co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Uniwersytetowi Warszawskiemu (tekst
jednolity: Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
po tytule „Statut Uniwersytetu Warszawskiego” wprowadza się preambułę
w brzmieniu:
„Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do
umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy
nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu
a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz
którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu
prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii powinny służyć osiąganiu tych
celów,
Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje:”;
1)

2)

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
Podstawowe zasady działania Uniwersytetu

1. Uniwersytet jest gwarantem wolności akademickich, w tym wolności
nauczania i wolności badań naukowych prowadzonych przez członków społeczności
akademickiej.
2. Uniwersytet łączy nauczanie z badaniami naukowymi oraz umożliwia
studiującym zdobycie szerokiej perspektywy poznawczej i aktywny udział w życiu
obywatelskim oraz w świecie kultury.”;
3)

§ 4 skreśla się;
1

4)

w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na symbolach Uniwersytetu umieszcza się nazwę „Uniwersytet Warszawski”
lub nazwę „Universitas Varsoviensis”.”;
5)

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
Święto i uroczystości Uniwersytetu
1. Świętem Uniwersytetu jest dzień 19 listopada.
2. Listę uroczystości Uniwersytetu oraz ich formę określa Senat.

3. Forma uroczystości na Uniwersytecie nawiązuje do polskich tradycji
akademickich.”;
6)

w § 8 ust. 3, § 9 ust. 2, § 11 ust. 2, § 16 ust. 1, § 54 ust. 3, § 89 ust. 2,
§ 98 ust. 1 pkt 12 i 13 oraz § 101 ust. 2 użyty w odpowiedniej formie wyraz
„posiadający” lub „nieposiadający” zastępuje się użytym w odpowiedniej formie
wyrazem „mający” lub „niemający”;

7)

Tytuł § 10 otrzymuje brzmienie:
„Medale i odznaczenia Uniwersytetu”;

8)

w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osobie zasłużonej dla Uniwersytetu Rektor może przyznać „Medal
Uniwersytetu Warszawskiego” lub „Medal Pamiątkowy Uniwersytetu”.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Senat, na wniosek Rektora, może ustanawiać inne medale i odznaczenia.”;
9)

w dziale II w rozdziale 1 przed § 11 dodaje się § 10b w brzmieniu:
„§ 10b
Zasady organizacji Uniwersytetu

Struktura organizacyjna Uniwersytetu oraz struktura wewnętrzna jego
jednostek organizacyjnych, wspierają działanie i rozwój Uniwersytetu jako uczelni
badawczej, łączącej badania naukowe z nauczaniem.”;
10) w § 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) centra naukowe, o których mowa w art. 31 Ustawy, i jednostki wspólne, o których
mowa w art. 31a Ustawy;”;
11) w § 13 w ust. 2:
a) w pkt 3 po średniku dodaje się wyrazy: „regulamin w szczególności określa
zasady
podległości
służbowej
pracowników
danej
jednostki
organizacyjnej;”,
b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) przedstawienia sposobu dalszego prowadzenia studiów lub badań
naukowych w przypadku
przekształcenia
polegającego
na
łączeniu
podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia lub badania
naukowe.”;
12) w § 13 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W zarządzeniu o likwidacji jednostki organizacyjnej lub o przekształceniu
polegającym na łączeniu jednostek organizacyjnych, określa się sposób
zagospodarowania majątku pozostającego w dyspozycji tych jednostek, miejsce
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i sposób wykonywania obowiązków przez pracowników tych jednostek oraz sposób
dalszego prowadzenia studiów i badań naukowych, prowadzonych przez
likwidowaną jednostkę lub przekształcane jednostki organizacyjne.”;
13) w § 13 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej,
o której mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Ustawy, regulamin takiej jednostki oraz
jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Senat.”;
14) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstawową jednostką organizacyjną może być także jednostka
organizacyjna niebędąca wydziałem, utworzona na zasadach określonych w § 18
ust. 1 lub 2.”;
15) w § 15 w ust. 2 wyrazy „zasady organizacyjnej podległości pracowników
wydziału” zastępuje się wyrazami „zasady podległości służbowej pracowników
wydziału”;
16) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku o utworzenie wydziału należy dołączyć uzasadnienie
potwierdzające spełnianie wymagań określonych w § 13 ust. 2 oraz projekt
regulaminu wydziału.”;
17) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17
Przekształcenie wydziału
1. Jeżeli w ciągu kolejnych dwóch lat akademickich wydział nie spełnia
łącznie warunków, określonych w § 15 ust. 1, Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu,
może przekształcić wydział w podstawową jednostkę organizacyjną niebędącą
wydziałem. Przekształcenie następuje z końcem roku akademickiego, w którym
Rektor podjął decyzję w tej sprawie.
2. Do wydziału, który powstał w wyniku przekształcenia polegającego na
łączeniu wydziałów, stosuje się przepisy art. 11d Ustawy oraz art. 5 ust. 2a ustawy,
o której mowa w § 11 ust. 2. W zarządzeniu Rektora, niezależnie od spraw
wskazanych w § 13 ust. 6, określa się termin wygaśnięcia mandatów organów
jednoosobowych i kolegialnych łączonych wydziałów oraz ustala się termin wyborów
dziekana i prodziekanów oraz członków rady wydziału, który powstał w wyniku
połączenia. Połączenie wydziałów następuje z końcem roku akademickiego,
w którym Rektor podjął decyzję w tej sprawie. Wybór organów jednoosobowych oraz
przedstawicieli do organu kolegialnego wydziału, który powstał w wyniku połączenia,
przeprowadza komisja wyborcza wskazana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.”;
18) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2,
powołuje Rektor w drodze konkursu; kierownikiem jednostki może być wyłącznie
samodzielny nauczyciel akademicki.”;
19) w § 20 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wykaz osób zatrudnionych, w rozumieniu § 90a Statutu, na wydziale
sporządza według stanu na dzień 1 października i aktualizuje dziekan.”;
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20) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22
Międzywydziałowe jednostki organizacyjne
1. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy Rektor z własnej
inicjatywy lub na wniosek rad wydziałów w celu:
1) wspólnego prowadzenia przez co najmniej dwa wydziały kierunku studiów lub
studiów doktoranckich;
2) organizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8
ust. 2 Ustawy;
3) wspólnego prowadzenia przez co najmniej dwa wydziały badań naukowych;
4) wykonywania zadań centrum naukowego, o którym mowa w art. 31 Ustawy.
2. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, opracowują program studiów, w tym plan studiów, oraz mogą wykonywać inne
zadania przewidziane w regulaminie studiów i regulaminie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej w zakresie określonym
w zarządzeniu o ich utworzeniu.
3. Kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz kierownika studiów doktoranckich w przypadku, gdy jednostka
ta utworzona została w celu prowadzenia studiów doktoranckich, powołuje Rektor po
zasięgnięciu opinii właściwych dziekanów oraz właściwych organów odpowiednio
samorządu studentów lub reprezentacji doktorantów. Właściwe organy samorządu
studentów lub reprezentacji doktorantów przedstawiają opinię w terminie 14 dni od
dnia wpłynięcia w tej sprawie wniosku Rektora. W przypadku niewpłynięcia opinii we
wskazanym wyżej terminie uważa się, że obowiązek zasięgnięcia opinii został
spełniony. Regulamin międzywydziałowej jednostki organizacyjnej może
przewidywać udział dodatkowo przedstawicieli innych grup społeczności
akademickiej w procesie opiniowania kandydatury na stanowisko kierownika
międzywydziałowej jednostki organizacyjnej; w takim przypadku zdanie drugie
i trzecie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
4. Zastępców kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powołuje Rektor na wniosek kierownika tej jednostki.
Zastępcę kierownika do spraw studenckich międzywydziałowej jednostki
organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powołuje się w trybie art. 76 ust. 6
Ustawy.
5. Radę międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, powołuje Rektor w składzie i trybie określonym w regulaminie danej
jednostki, z zachowaniem wymagań, o których mowa w art. 67 ust. 4 i 5 Ustawy.
6. Rada, kierownik i zastępca kierownika do spraw studenckich
międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
wykonują czynności określone w regulaminie studiów, w regulaminie studiów
doktoranckich i w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej odpowiednio dla rady wydziału, dziekana
i prodziekana. W przypadku czynności, określonych w art. 190 ust. 1 i 2 Ustawy oraz
w art. 175 Ustawy, wykonuje je dziekan wskazany w zarządzeniu Rektora, z tym że
w przypadku międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1
pkt 2, czynności te wykonuje kierownik tej jednostki.
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7. Kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4, powołuje Rektor w trybie określonym w regulaminie tej jednostki.
8. Rektor może, po zasięgnięciu opinii Senatu, nadać międzywydziałowej
jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, status podstawowej
jednostki organizacyjnej.
9. Nadzór nad międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi sprawuje
Rektor.”;
21) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jeżeli regulamin jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przewiduje
istnienie rady naukowej takiej jednostki, powołuje ją Rektor w trybie określonym
w regulaminie tej jednostki.”;
22) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24
Centra naukowe i jednostki wspólne
1. Uniwersytet wraz z innymi podmiotami, w tym uczelniami krajowymi lub
zagranicznymi, lub innymi placówkami naukowymi, w tym instytutami Polskiej
Akademii Nauk, może tworzyć, na podstawie porozumienia zawartego przez Rektora
po zasięgnięciu opinii Senatu, jednostki organizacyjne dla wspólnej realizacji prac
badawczych lub dydaktycznych, a także dla realizacji innych celów, wynikających
z ustaw lub Statutu.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić, jeśli tak zdecyduje
Rektor, część struktury organizacyjnej Uniwersytetu.
3. W przypadku wspólnego prowadzenia kierunku studiów porozumienie
powinno określać sposób prowadzenia kierunku studiów w rozumieniu § 117 Statutu
oraz wskazywać podmiot wydający dyplom.”;
23) w § 25 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Uniwersytet przetwarza, w związku z funkcjonowaniem systemu
biblioteczno-informacyjnego, następujące dane użytkowników systemu: imię,
nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, albo innego dokumentu
stwierdzającego w kraju jego wydania tożsamość danej osoby, nr PESEL, datę
urodzenia w przypadku osób niemających numeru PESEL, adres zameldowania lub
adres zamieszkania, adres elektroniczny, nazwę szkoły wyższej i kod wydziału, tytuł
lub stopień naukowy, numer karty bibliotecznej lub numer elektronicznej karty
uprawniającej do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego.”;
24) w § 30:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustala zasady działania Uniwersytetu oraz uchwala wytyczne dla rad wydziałów
w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu, w szczególności
w zakresie programów studiów, w tym planów studiów, planów i programów
studiów doktoranckich oraz planów i programów studiów podyplomowych
i kursów dokształcających;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) tworzy studia podyplomowe i określa ich efekty kształcenia, z tym że
kompetencję w tych sprawach, w zakresie określonym uchwałą, może przekazać
Rektorowi;”,
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w pkt 13 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w tym
również prowadzonych na podstawie art. 10a Ustawy;”,
d) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) rozpatruje, co najmniej raz w roku, warunki studiowania oraz warunki bytowe
i stan zdrowia studentów i doktorantów oraz warunki upowszechniania wśród
nich kultury fizycznej;”,
e) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) rozpatruje, co najmniej dwa razy w kadencji, warunki pracy, stan zdrowia
i działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w poszczególnych grupach
pracowników Uniwersytetu;”;
c)

25) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35
Kompetencje Rektora
Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych
organów Uniwersytetu lub kanclerza, a w szczególności:
1) określa, w drodze zarządzenia, zasady wykonywania zadań Uniwersytetu,
w szczególności w sprawach wskazanych w postanowieniach Statutu;
2) ustala zasady polityki kadrowej i płacowej;
3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;
4) sprawuje nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem uczelnianego systemu
zapewniania jakości kształcenia;
5) tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne Uniwersytetu;
6) zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi, z tym że o zawartej
umowie powiadamia niezwłocznie Senat:
7) w zakresie określonym w § 30 pkt 9 tworzy studia podyplomowe i określa ich
efekty kształcenia;
8) zawiera, po zasięgnięciu opinii Senatu, umowy, o których mowa w art. 10a
ust. 2 Ustawy;
9) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu;
10) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu,
z zastrzeżeniem § 30 pkt 16;
11) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
Uniwersytetu;
12) określa zakres obowiązków prorektorów oraz kanclerza w zakresie
nieuregulowanym w Ustawie i Statucie;
13) tworzy komisje i zespoły rektorskie, w tym Komisję do spraw Tytułów
Honorowych oraz inne ciała o charakterze doradczym lub w celu wykonania
określonego zadania z tym, że w skład Komisji do spraw Tytułów Honorowych
mogą być powołane wyłącznie osoby mające tytuł naukowy;
14) wykonuje inne czynności przewidziane w Ustawie i Statucie.”;
26) w § 36 ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „do czterech prorektorów” zastępuje
się wyrazami „do pięciu prorektorów”;
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27) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38
Skład rady wydziału
1. W skład rady wydziału wchodzą:
1) dziekan, jako przewodniczący;
2) prodziekani;
3) przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich;
4) przedstawiciele innych nauczycieli akademickich;
5) przedstawiciele doktorantów i studentów;
6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Regulamin wydziału może przewidywać, że w skład rady wydziału
wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni, w rozumieniu
§ 90a, na wydziale.
3. Samodzielni
nauczyciele
akademiccy
niewchodzący
w
skład
przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą uczestniczyć w posiedzeniach
rady wydziału z prawem zabierania głosu. Regulamin wydziału może przewidywać,
że dziekan może zapraszać na posiedzenia rady inne osoby, w szczególności
kierujące określonymi jednostkami organizacyjnymi wydziału, wskazanymi
w regulaminie wydziału, jeśli osoby te nie wchodzą w skład rady wydziału na
podstawie postanowień ust. 1 i 2.
4. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym
przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie, po jednym
z każdego związku.”;
28) w § 39:
a) ust. 5 i 5a otrzymują brzmienie:
„5. Liczbę wybieranych członków grup społeczności akademickiej, o których
mowa w ust. 1-4, w tym liczbę przedstawicieli doktorantów i liczbę przedstawicieli
studentów, ustala wydziałowa komisja wyborcza z zachowaniem proporcji
określonych zgodnie z ust. 4a.
5a. W przypadku gdy regulamin wydziału przewiduje, że w skład rady wydziału
wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy, postanowienie ust. 5 stosuje
się odpowiednio w zakresie zmiany liczebności członków grup społeczności
akademickiej w czasie trwania kadencji.”,
b) dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, zaktualizowanie liczebności grup
społeczności akademickiej w czasie trwania kadencji dokonywane jest na dzień
1 października danego roku akademickiego, z tym że skład rady wydziału musi na
każdym jej posiedzeniu spełniać warunki określone w art. 67 ust. 4 i 5 Ustawy.”;
29) w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Od uchwał rady wydziału Rektorowi i dziekanowi służy odwołanie do
Senatu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez radę, chyba że rada uchyli
wcześniej uchwałę w całości. Nie dotyczy to uchwał rady wydziału podejmowanych
na podstawie ustawy, o której mowa w § 11 ust. 2 Statutu. Uchwała rady, w stosunku
do której Rektor lub dziekan złożyli odwołanie, nie wchodzi w życie do czasu
rozpatrzenia odwołania przez Senat. Senat rozpatruje odwołanie nie później niż na
drugim kolejnym posiedzeniu licząc od dnia wniesienia odwołania”;
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30) w § 46 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej uczestniczą z głosem doradczym
przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie, po jednym
z każdego związku.”;
31) w § 47 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opiniowanie projektu regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego UW,
przygotowanego przez dyrektora BUW oraz występowanie z wnioskiem do
Rektora o jego zatwierdzenie;”,
b) po punkcie 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) opiniowanie kandydatów na stanowiska bibliotekarza dyplomowanego oraz
dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej;”;
32) w § 49:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, że rada naukowa instytutu wykonuje
czynności dotyczące organizacji i toku studiów, w rozumieniu Regulaminu Studiów
przewidziane dla rady wydziału, to w skład rady naukowej instytutu wchodzą
przedstawiciele studentów w proporcji przewidzianej w art. 67 ust. 4 Ustawy.
Przedstawiciele studentów uczestniczą w głosowaniu w sprawach dotyczących
czynności, o których mowa w Regulaminie Studiów.”;
b) w ust. 3 w zdaniu drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
wyrazy „i są uwzględniane przy ustalaniu proporcji, o których mowa
w ust. 2.”;
33) w § 50:
a) w ust. 7 skreśla się wyrazy „,chyba że regulamin wydziału stanowi inaczej.”;
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, że w instytucie wykonywane są
czynności dotyczące organizacji i toku studiów, w rozumieniu Regulaminu Studiów
przewidziane dla prodziekana ds. studenckich, powołanie zastępcy dyrektora
instytutu do spraw studenckich następuje w trybie określonym w art. 76 ust. 6
Ustawy.”;
34) w § 51 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zadania i kompetencje kierownika katedry i kierownika zakładu określa
regulamin wydziału.”;
35) § 52 otrzymuje brzmienie:
„§ 52
Inne jednostki organizacyjne wydziału
Tryb powoływania oraz zadania i kompetencje kierowników w innych niż
określone w § 49-51 wewnętrznych jednostkach wydziału, określa regulamin
wydziału, z tym że kierownikiem jednostki organizacyjnej wydziału, realizującej
zadania dydaktyczne lub naukowe, może być nauczyciel akademicki mający co
najmniej stopień naukowy doktora.”;
36) w § 54 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „65 lat” zastępuje się wyrazami „67 lat”;
37) w § 58 ust. 2 i § 59 ust. 1 wyrazy „w zakresie niecierpiącym zwłoki” zastępuje
się wyrazami „w zakresie spraw niecierpiących zwłoki”;
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38) w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do kierowników
podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przypadku upływu
kadencji kierowników ich jednostek wewnętrznych.”;
39) w § 72:
a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Z dniem wyrażenia zgody na
kandydowanie na stanowisko lub mandat, o których mowa w ust. 1, do dnia
głosowania zostaje zawieszone członkostwo w UKW.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z dniem dokonania wyboru na stanowisko lub mandat, o których mowa
w ust. 1, mandat członka UKW wygasa.”.
40) § 75 ust. 1 pkt 14 skreśla się;
41) § 84 otrzymuje brzmienie:
„§ 84
Kolegium elektorów wydziału
1. W skład kolegium elektorów wydziału wchodzą wszyscy samodzielni
nauczyciele akademiccy wydziału, stanowiąc 3/5 składu kolegium, oraz
przedstawiciele pozostałych grup społeczności akademickiej w proporcjach,
o których mowa w § 39 ust. 2-5.
2. Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, przeprowadza
wydziałowa komisja wyborcza, z wyjątkiem przedstawicieli doktorantów i studentów,
których wybór przeprowadzają właściwe komisje wyborcze odpowiednio samorządu
doktorantów i samorządu studentów.”;
42) § 85 skreśla się;
43) w § 89 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rektor, w drodze zarządzenia, może określić zasady zatrudniania
nauczycieli akademickich, w tym rodzaje i czas trwania umów o pracę oraz formy
nawiązywania stosunku pracy, mając na uwadze zapewnianie wysokiej jakości
kształcenia i prowadzonych badań naukowych.”;
44) § 90 otrzymuje brzmienie:
„§ 90
Tryb nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
z nauczycielem akademickim
1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje
Rektor na wniosek dziekana bądź kierownika odpowiedniej międzywydziałowej lub
ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez właściwą radę
wydziału albo odpowiednią radę międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki
organizacyjnej, albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana, bądź
kierownika odpowiedniej międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki
organizacyjnej.
2. W przypadku nauczycieli akademickich, o których mowa w § 87 pkt 4
Statutu, stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dyrektora BUW,
zaopiniowany przez Radę Biblioteczną, albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu
opinii dyrektora BUW.”;
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45) po § 90 dodaje się § 90a w brzmieniu:
„§ 90a
Miejsce wykonywania obowiązków przez nauczyciela akademickiego
1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie wykonuje swoje
obowiązki w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu wskazanej w akcie będącym
podstawą nawiązania stosunku pracy.
2. Rektor może powierzyć nauczycielowi akademickiemu wykonywanie
zadań w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu niż jednostka wskazana
w ust. 1. Powierzenie zadań poprzedzone jest zasięgnięciem opinii kierowników
właściwych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.”;
46) w § 91:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba, która
ma tytuł naukowy i uzyskała pozytywną opinię Senatu.
2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba,
która:
1) ma tytuł naukowy i uzyskała pozytywną opinię Senatu, lub
2) ma stopień naukowy doktora habilitowanego i znaczący dorobek naukowy po
uzyskaniu tego stopnia, potwierdzony recenzjami co najmniej dwóch osób
mających tytuł naukowy, w tym co najmniej jednej spoza Uniwersytetu oraz
znaczące osiągnięcia dydaktyczne, oraz uzyskała pozytywną opinię Senatu. Tryb
wskazania recenzentów określa regulamin wydziału.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku stanowisk, o których mowa w § 88 ust. 3:
1) na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty
dyplomowanego może być zatrudniona osoba mająca co najmniej stopień
naukowy doktora, co najmniej czteroletni okres zatrudnienia na stanowisku
kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego oraz dorobek
naukowy i osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone w trybie określonym
w regulaminie Rady Bibliotecznej;
2) na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego
może być zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy magistra, co
najmniej trzyletni okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub
adiunkta dokumentacji i informacji naukowej lub ośmioletni okres zatrudnienia
w bibliotece naukowej lub na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego,
dydaktycznego lub naukowego, oraz dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne
potwierdzone w trybie określonym w regulaminie Rady Bibliotecznej;
3) na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji
naukowej może być zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy
magistra, co najmniej dwuletni okres pracy na stanowisku asystenta
bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji naukowej lub pięcioletni
okres zatrudnienia w bibliotece naukowej lub na stanowisku pracownika
naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego oraz dorobek naukowy
lub osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone w trybie określonym w regulaminie
Rady Bibliotecznej;
4) na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji
naukowej może być zatrudniona osoba mająca tytuł zawodowy magistra oraz co
najmniej pięcioletni okres zatrudnienia w bibliotece naukowej lub na stanowisku

10

naukowo-dydaktycznym, dydaktycznym lub naukowym oraz umiejętności
zawodowe potwierdzone w trybie określonym w regulaminie Rady Bibliotecznej.”;
47) w § 91a:
a) tytuł paragrafu otrzymuje brzmienie:
„Profesor i wykładowca afiliowany przy Uniwersytecie Warszawskim”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rektor na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy może nadać osobie,
zatrudnionej w uczelni krajowej lub zagranicznej na innym stanowisku niż wskazane
w ust. 1 i uczestniczącej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, status wykładowcy
afiliowanego. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do wykładowcy
afiliowanego.”;
48) § 92 otrzymuje brzmienie:
„§ 92
Zasady tworzenia stanowisk
Rektor, w drodze zarządzenia, może określić zasady tworzenia w jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu stanowisk naukowo-dydaktycznych, naukowych
i dydaktycznych.”;
49) w § 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu na czas
trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu
wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas służby wojskowej lub
służby zastępczej, a także w okolicznościach wskazanych w art. 120 ust. 2 pkt 2
Ustawy.”;
50) w § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza, po zasięgnięciu
opinii rady wydziału i za zgodą rektora, dziekan (odpowiednio kierownik
międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).”;
51) w § 105:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego,
wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego
w danym roku akademickim oraz rozkład tych zajęć ustala dziekan albo kierownik
międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.”;
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Rektor, w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę wspierania
przedsięwzięć przyczyniających się do realizacji strategicznych celów Uniwersytetu
oraz uwzględniając sytuację finansową i kadrową danej jednostki organizacyjnej
uczelni, może określić zasady wykonywania, w tym finansowania, pensum
dydaktycznego realizowanego przez nauczyciela akademickiego poza jednostką
organizacyjną, o której mowa w § 90a.”;
52) w § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są unikać sytuacji prowadzących do
konfliktu zobowiązań wobec Uniwersytetu i zewnętrznych podmiotów oraz konfliktu
własnego interesu, w tym materialnego, z interesem Uniwersytetu.”;
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53) w § 107:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy (płatny urlop naukowy),
udziela Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany
przez bezpośredniego przełożonego w rozumieniu regulaminu wydziału oraz
dziekana bądź kierownika międzywydziałowej lub ogólnouniwersyteckiej jednostki
organizacyjnej.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 4 Ustawy (urlop bezpłatny dla
celów naukowych), udziela Rektor po zasięgnięciu opinii dziekana bądź kierownika
międzywydziałowej lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.”;
54) w § 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektor, prorektorzy, dziekan, prodziekani, dyrektorzy instytutów, dyrektor
BUW i rzecznik dyscyplinarny, a w przypadku Rektora i dziekana także do czasu
upływu czterech lat od zaprzestania pełnienia przez nich tych funkcji, nie mogą być
członkami komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.”;
55) po § 109 dodaje się § 109a oraz § 109b w brzmieniu:
„§ 109a
Emerytowany profesor Uniwersytetu
1. Profesorowi Uniwersytetu, który przeszedł na emeryturę i nie jest
pracownikiem Uniwersytetu, przysługuje status emerytowanego profesora
Uniwersytetu.
2. Uprawnienia emerytowanego profesora Uniwersytetu określi w drodze
zarządzenia Rektor.
§ 109b
Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
1. W uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć dydaktycznych może
być powierzone osobom niebędącym pracownikami Uniwersytetu.
2. Rektor, w drodze zarządzenia, określi zasady zatrudniania na podstawie
umów cywilnoprawnych, wskazując w szczególności warunki, jakie powinny spełniać
osoby, którym jest powierzane prowadzenie zajęć dydaktycznych, oraz biorąc pod
uwagę sytuację kadrową, finansową, a także potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu
i poszczególnych jednostek organizacyjnych.”;
56) w dziale V przed § 113 dodaje się § 112a w brzmieniu:
„§ 112a
Studia
1. Uniwersytet kształci:
1) studentów na kierunkach studiów prowadzonych przez wydziały oraz inne
jednostki organizacyjne, uprawnione do prowadzenia działalności dydaktycznej;
2) doktorantów w ramach studiów doktoranckich;
3) słuchaczy studiów podyplomowych.
2. Na podstawie Ustawy, niniejszego Statutu oraz regulaminów studiów
organy Uniwersytetu mogą podejmować uchwały i wydawać zarządzenia dotyczące
organizacji studiów.”;
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57) w § 115 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W uzasadnionych przypadkach, mając na względzie dążenie do
podnoszenia jakości kształcenia, Rektor może zarządzić dokonanie oceny kierunku
studiów prowadzonego przez określoną podstawową jednostkę organizacyjną
Uniwersytetu; w takim przypadku oceny dokonuje agencja akredytacyjna
zarejestrowana w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych lub inna agencja,
z którą Polska Komisja Akredytacyjna zawarła porozumienie o uznawaniu ocen, albo
środowiskowa komisja akredytacyjna wskazana przez Rektora.”;
58) w § 116:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku utworzenia kierunku studiów prowadzonego przez kilka
wydziałów wniosek przedstawia rada powołanej w tym celu międzywydziałowej
jednostki organizacyjnej lub wspólnie rady zainteresowanych wydziałów. Wniosek
musi określać, jaki organ będzie podejmować decyzje w sprawach studenckich na
nowo utworzonych studiach oraz jaki organ będzie podejmować uchwały w sprawie
programu studiów, w tym planu studiów.”,
b) w ust. 4 wyrazy „planu studiów i programu kształcenia” zastępuje się
wyrazami „programu studiów, w tym planu studiów”,
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rektor, w drodze zarządzenia, może określić zasady tworzenia kierunków
studiów, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości zajęć
dydaktycznych, łączenia badań naukowych z nauczaniem oraz wykorzystywania
całego potencjału dydaktycznego Uniwersytetu.”;
59) w § 117 w pkt 2 wyrazy „planu studiów i programu studiów” zastępuje się
wyrazami „programu studiów, w tym planu studiów”;
60) w § 118:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W skład komisji rekrutacyjnej, prowadzącej rekrutację na studia wyższe,
wchodzą nauczyciele akademiccy oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli
studentów wskazanych przez właściwe organy samorządu studentów. Komisji
rekrutacyjnej przewodniczy, powołany przez kierownika jednostki organizacyjnej
prowadzącej rekrutację, nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień naukowy
doktora.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W skład komisji rekrutacyjnej, prowadzącej rekrutację na studia
doktoranckie, wchodzą nauczyciele akademiccy oraz nie więcej niż dwóch
przedstawicieli doktorantów wskazanych przez właściwe organy samorządu
doktorantów. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy, powołany przez kierownika
jednostki organizacyjnej prowadzącej rekrutację, nauczyciel akademicki mający co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.”;
61) § 121 otrzymuje brzmienie:
„§ 121
Studiowanie według indywidualnego programu studiów
Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym
planu studiów, na zasadach określonych, zgodnie z regulaminem studiów, przez
radę jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej kierunek studiów,
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a w przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych – przez radę jednostki
międzywydziałowej, organizującej te studia.”;
62) w § 126 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rektor w drodze zarządzenia określi sposób prowadzenia rejestru, warunki
i tryb postępowania rejestrowego, ustalając w szczególności zasady powoływania
opiekunów kół naukowych, wykaz dokumentów gromadzonych w rejestrze oraz
zakres i tryb składania sprawozdań, o których mowa w ust. 2.”;
63) w § 133 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Uniwersytet, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego.
2. Senat, na wniosek Rektora, określa:
1) zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu środków
finansowych pochodzących z dotacji budżetowych;
2) zasady podziału środków pozabudżetowych;
3) zasady rozliczeń działalności badawczej.”;
64) § 136 otrzymuje brzmienie:
„§ 136
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu
Strukturę organizacyjną administracji Uniwersytetu oraz zasady i zakres
działania jej jednostek, w tym zasady podległości służbowej ich pracowników, a także
zakres obowiązków ich kierowników, określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu,
wydany przez Rektora po zasięgnięciu opinii kanclerza.”.
§2
W załączniku nr 3 do Statutu – Regulamin
Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany:
1)

Senatu

Uniwersytetu

w § 17 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Ograniczenie to nie dotyczy
dokonywania zmian w załączniku nr 2 do Statutu, o którym mowa w § 19
Statutu.”;

w § 18 ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„3. W protokole zamieszcza się krótkie, syntetyczne omówienie przebiegu
obrad Senatu oraz – w załącznikach – pełną treść podjętych uchwał i przedłożonych
sprawozdań.

2)

4. Projekt protokołu po posiedzeniu Senatu dostarcza się wraz
z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu. Na życzenie członka Senatu projekt
protokołu przesyła mu się elektronicznie, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
5. Wnioski o sprostowanie protokołu składa się do Rektora na piśmie do chwili
przyjęcia protokołu przez Senat.”;
3)

w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przewodniczący komisji lub komisja mogą zapraszać gości do udziału
w posiedzeniach komisji oraz mogą, w miarę możliwości, umożliwić innym osobom
zainteresowanym udział w posiedzeniach komisji. Przewodniczący komisji
powiadamia komisję o udziale gości lub takich osób w posiedzeniu.”.
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§3
W załączniku nr 4 do Statutu – Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu
Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 tytuł paragrafu otrzymuje brzmienie:
„Wymóg głosowania osobistego”;
2) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Skład kolegium elektorów wydziału określa § 84 Statutu.”;
3) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36
Posiedzenie w celu wyboru Rektora
1. Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów w celu wyboru Rektora zwołuje
przewodniczący UKW.
2. Kolegium Elektorów wybiera z grona elektorów przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego oraz komisję skrutacyjną, liczącą co najmniej pięć osób.
3. Następne posiedzenia Kolegium Elektorów zwołuje przewodniczący
Kolegium Elektorów lub jego zastępca, a w przypadkach szczególnych
przewodniczący UKW.”;
4) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Kolegium Elektorów lub jego zastępca, a w przypadkach
szczególnych przewodniczący UKW, zwołuje zebranie wyborcze w sprawie wyboru
prorektorów nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru Rektora.”;
5) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62
Ustalenie liczby samodzielnych nauczycieli akademickich w radzie
Liczbę mandatów w radzie wydziału przypadających dla samodzielnych
nauczycieli akademickich wydziałowa komisja wyborcza ustala z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) liczba mandatów przypadających tej grupie społeczności akademickiej stanowi
określoną w regulaminie wydziału część członków tej grupy, zatrudnionych,
w rozumieniu § 90a, na wydziale jako podstawowym miejscu pracy, albo
wyrażona zostaje konkretną liczbą;
2) każdej z jednostek organizacyjnych, wskazanych w regulaminie wydziału,
przypada co najmniej jeden mandat z tej grupy.”;
6) § 63 otrzymuje brzmienie:
„§ 63
Wybór członków rady wydziału
1. Członków rady wydziału wybiera ze swojego grona każda z grup
społeczności akademickiej na zebraniu wyborczym na wydziale. Przepis § 5 ust. 2
stosuje się odpowiednio. W przypadku, o którym mowa w § 62 pkt 2, wyboru
dokonują samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni, w rozumieniu § 90a
Statutu, w danej jednostce organizacyjnej wydziału.
2. W stosunku do grupy samodzielnych nauczycieli akademickich
postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeśli regulamin wydziału przewiduje skład rady
wydziału, określony w § 38 ust. 2 Statutu.”;
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7)

w § 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Senat dokonuje wyboru uczelnianej komisji oceniającej i odwoławczej
komisji oceniającej, o których mowa w § 95 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu, spośród
kandydatów zgłoszonych przez członków Senatu, oraz bibliotecznej komisji
oceniającej, o której mowa w § 95 ust. 1 pkt 3 Statutu, spośród kandydatów
zgłoszonych przez Radę Biblioteczną.”.
§4
Przepisy przejściowe

1. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 13 Statutu, nie rozstrzygnięte
do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, są rozpatrywane na zasadach
określonych w postanowieniach niniejszej uchwały.
2. Kierownicy międzywydziałowych jednostek organizacyjnych i ich zastępcy,
powołani na podstawie dotychczasowych przepisów, wykonują swoje zadania do
upływu kadencji, określonej w aktach powołujących ich na te stanowiska.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do rad tych jednostek.
3. Rady wydziału funkcjonują w składzie dotychczasowym do końca kadencji
obecnych władz Uniwersytetu, to jest do dnia 31 sierpnia 2016 r.
4. Przy obliczaniu liczby kadencji dyrektorów instytutów, o której mowa
w § 50 ust. 7 Statutu, uwzględnia się kadencję odbywaną w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały oraz kadencje odbyte bezpośrednio przed tym dniem.
5. Kolegium Elektorów Uniwersytetu funkcjonuje na dotychczasowych
zasadach do końca swojej kadencji.
6. Wnioski w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, są rozpatrywane na
dotychczasowych zasadach.
7. Wymagania, określone w § 91 ust. 6, stosuje się do osób zatrudnianych
na stanowiska tam wymienione po wejściu w życie niniejszej uchwały.
8. Osoby zatrudnione dotychczas na stanowisku docenta na czas określony
dłuższy niż trzy lata, mogą być po upływie tego terminu zatrudnione bez konkursu
na, traktowanym w rozumieniu niniejszej uchwały jako równorzędne, stanowisku
starszego wykładowcy z dotychczasowym wymiarem pensum, określonym na
podstawie przepisów obowiązujących w dniu zatrudniania ich na stanowisku
docenta. Taki sam wymiar pensum obowiązuje osoby, które są zatrudnione na
stanowisku starszego wykładowcy, a których zatrudnienie na stanowisku docenta
ustało po dniu 30 września 2011 r. a przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
9. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
właściwe organy Uniwersytetu dostosują do jej postanowień obowiązujące na
Uniwersytecie akty wewnętrzne oraz wydadzą akty przewidziane w niniejszej
uchwale. Obowiązujące akty wewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim,
stosuje się w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą. W przypadku
sprzeczności stosuje się bezpośrednio postanowienia niniejszej uchwały.
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10. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
właściwe organy samorządu studentów i samorządu doktorantów dostosują do
postanowień niniejszej uchwały regulamin samorządu studentów i regulamin
samorządu doktorantów. Postanowienia ust. 9 zdanie drugie i trzecie stosuje się
odpowiednio.
§5
Wejście w życie uchwały
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
Rektor UW: M. Pałys
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