
Rektor 

 

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. Rektor jest 

przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu. 

2. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwalaną przez senat. 

3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania 

Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji 

innych organów lub kanclerza. 

4. Rektor w szczególności:  

1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu, w tym w zakresie zby-

cia lub obciążania mienia do wysokości równowartości w złotych kwoty 250 000 euro, 

obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP, według stanu z dnia 

podjęcia decyzji; 

2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu; 

3) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uniwersyteckiego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia; 

4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu; 

5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu; 

6) określa zakresy obowiązków prorektorów; 

7) koordynuje politykę osobową Uniwersytetu, w tym nawiązuje i rozwiązuje stosunki 

pracy, w szczególności: 

a) zatrudnia dyrektora biblioteki, 

b) nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z nauczycielami akademickimi, 

c) zatrudnia dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum 

transferu technologii, działających w formie jednostek ogólnouczelnianych, 

d) wyraża zgodę lub odmawia jej wyrażenia na podjęcie lub kontynuowanie przez 

nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy 

u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą; 

8) tworzy, przekształca i znosi podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu, 

a także inne jednostki wskazane przez ustawę lub statut; 

9) podejmuje decyzje w zakresie zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych 

i kulturalnych społeczności akademickiej; 

10) zawiera umowy z instytucjami naukowymi i gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi; 



11) kieruje realizacją zadań obronnych – w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami; 

12) powołuje i odwołuje dyrektorów instytutów i ich zastępców oraz kierowników 

katedr, kierowników zakładów i innych jednostek organizacyjnych; 

13) wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu; 

14) w celu komercjalizacji pośredniej może utworzyć jednoosobową spółkę celową 

(kapitałową);  

15) ogłasza teksty jednolite aktów normatywnych organów Uniwersytetu;  

16) składa do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wniosek 

o zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia 

stacjonarne na dany rok akademicki powyżej 2% liczby studentów przyjętych na 

studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki; 

17) zawiadamia – w terminie określonym w ustawie – ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów; 

18) zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i Polską Komisję 

Akredytacyjną o zaprzestaniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną 

warunków do prowadzenia studiów, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia 

wpływających na posiadanie uprawnienia do prowadzenia studiów; 

19) w przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia studiów na da-

nym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zapewnia studentom możliwość konty-

nuowania studiów na tym samym kierunku albo innym kierunku związanym z dyscy-

pliną, do której był przyporządkowany dotychczas prowadzony kierunek studiów; 

20) tworzy centra naukowe: 

a) na podstawie umowy z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej 

Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi 

jednostkami naukowymi i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi 

działalność naukowo-badawczą, 

b) w ramach struktury Uniwersytetu; 

21) wskazuje podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, która będzie go 

reprezentować w centrum Polskiej Akademii Nauk lub w centrum naukowo-przemy-

słowym utworzonym przez instytut badawczy; 

22) przedstawia w terminie określonym w ustawie ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego: 

a) roczne sprawozdanie z działalności Uniwersytetu,  

b) sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;  



23) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w terminach 

określonych w ustawie uchwały właściwych organów Uniwersytetu w sprawach:  

a) przyjęcia lub zmiany statutu, 

b) uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie 

kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów, 

c) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie 

materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki, 

d) przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich 

oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwałami 

odpowiednio uniwersyteckiego organu uchwałodawczego samorządu 

studenckiego podjętymi na podstawie ustawy lub uniwersyteckiego organu 

uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na podstawie ustawy;  

24) niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz 

Komendanta Głównego Straży Granicznej o: 

a) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w ustawie,  

b) niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w ustawie, lub 

skreśleniu ich z listy studentów, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres 

stałego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu 

wymagań określonych w odrębnych ustawach;  

25) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w terminie okre-

ślonym w ustawie wykazy cudzoziemców, o których mowa w ustawie, sporządzone 

według stanu na określony w ustawie dzień – ze wskazaniem osób posiadających 

Kartę Polaka lub spełniających wymagania określone w odrębnych ustawach – 

zawierające: imię i nazwisko cudzoziemca, państwo zamieszkania, kierunek i rok 

studiów lub inny rodzaj kształcenia oraz jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, 

w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także warunki finansowe kształcenia;  

26) ustala wysokość opłat: 

a) za postępowanie związane z przyjęciem na studia, 

b) za usługi edukacyjne; 

27) tworzy jednoosobowe spółki kapitałowe (spółki celowe) w celu komercjalizacji 

pośredniej; 

28) wprowadza do systemu POL-on dane o nauczycielach akademickich; 

29) obniża wymiar zajęć dydaktycznych ustalony zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy 

w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych 



zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych lub 

innych zadań przewidzianych w statucie; 

30) udziela nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy dok-

tora płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza Uniwersytetem; 

31) udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie 

orzeczenia lekarskiego; 

32)  nakłada na nauczycieli akademickich kary upomnienia za przewinienia 

dyscyplinarne mniejszej wagi; 

33) może polecić rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania dyscyplinarne-

go przeciwko nauczycielowi akademickiemu;  

34) powołuje rzeczników dyscyplinarnych;  

35) może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko 

któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowa-

nia wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych 

zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków; 

36) może przyznawać nauczycielom akademickim nagrody rektora za osiągnięcia 

naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku;  

37) wprowadza prace dyplomowe do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu 

dyplomowego; 

38) w procesie rekrutacji na studia podejmuje decyzje w wyniku odwołania od decyzji 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub innego organu 

wskazanego w statucie;  

39) wprowadza do systemu POL-on dane wymagane do prowadzenia ogólnopolskiego 

wykazu studentów;  

40) w porozumieniu z uniwersyteckim organem samorządu studenckiego i uniwersyteckim 

organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których mowa w ustawie; 

41) przyznaje – na wniosek studenta – stypendia rektora dla najlepszych studentów; 

42) rozpoznaje odwołania od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

43) w porozumieniu z uniwersyteckim organem samorządu studenckiego ustala wysokość do-

chodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne;  

44) w porozumieniu z uniwersyteckim organem samorządu studenckiego ustala szczegóło-

wy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów, o których mowa w ustawie, w tym szczegółowe kryteria 



i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania 

studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory 

wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na 

innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta;  

45) rozpoznaje odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów;  

46) tworzy – na wniosek rady jednostki organizacyjnej – studia doktoranckie;  

47) rozpoznaje odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie rekrutacji na studia 

doktoranckie;  

48) określa – w uzgodnieniu z uniwersyteckim organem samorządu doktorantów – zasady 

przyznawania świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów;  

49) podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania 

oraz wysokości;  

50) określa – po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu doktorantów – regulamin 

trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego;  

51) wprowadza do systemu POL-on dane do wykazu doktorantów;  

52) uchyla uchwały organu samorządu studenckiego niezgodne z przepisami prawa, 

statutem Uniwersytetu, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu;  

53) rejestruje oraz prowadzi rejestr uniwersyteckich organizacji studenckich;  

54) prowadzi negocjacje z organizacjami studenckimi zmierzające do rozwiązania konfliktu;  

55) jest organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu 

zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia nieważności decyzji 

o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu;  

56) w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów: 

a) może, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu samorządu studenckiego, 

wskazanego w regulaminie samorządu, przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego 

zamiast przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu, 

b) za przewinienie mniejszej wagi może – z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub 

sądu koleżeńskiego – wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim 

wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy; 

57) powołuje rzecznika lub rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów;  

58) poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentów wszczęcie postępowania 

wyjaśniającego; 



59) zatwierdza (lub odmawia zatwierdzenia) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego 

do spraw studentów o umorzeniu postepowania wyjaśniającego; 

60) dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;  

61) określa – w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego – teren 

Uniwersytetu; 

62) jest uprawniony do zawarcia ze służbami państwowymi odpowiedzialnymi za utrzy-

manie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego umowy określającej 

przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające 

przebywanie tych służb na terenie Uniwersytetu; 

63) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w Uniwersytecie 

naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na 

rzecz Uniwersytetu; 

64) w razie powstania okoliczności uniemożliwiających normalne funkcjonowanie 

Uniwersytetu może czasowo zawiesić zajęcia w Uniwersytecie lub w jego 

jednostkach organizacyjnych albo zarządzić czasowe zamknięcie Uniwersytetu lub 

jego jednostki organizacyjnej; 

65) niezwłocznie przedstawia senatowi do zatwierdzenia decyzję o zawieszeniu zajęć 

z przyczyn, o których mowa w pkt 64; 

66) w przypadku odmowy zatwierdzenia przez senat decyzji, o której mowa w pkcie 65, 

zarządza wznowienie zajęć lub otwarcie Uniwersytetu lub jego jednostki 

organizacyjnej albo przedstawia – w terminie wskazanym w ustawie – sprawę do 

rozstrzygnięcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego; 

67) decyzję o zawieszeniu zajęć z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia 

w znacznych rozmiarach, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie przekazuje do 

wiadomości: 

a) organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę ludności i zarządzanie 

kryzysowe, o których mowa w odrębnych przepisach, właściwych ze względu na 

położenie Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych, 

b) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

68) wydaje zgodę (lub odmawia jej wydania) na zorganizowanie zgromadzenia praco-

wników Uniwersytetu, doktorantów lub studentów. 

 

 


