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Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego powołana 

jest dla edukacji do służby Narodowi, Państwu i społeczności międzynarodowej w oparciu 

o najnowszy stan wiedzy, uniwersalne zasady i wartości, będące podstawą rozwoju cywilizacji, 

w tym także wynikające z tradycji chrześcijańskich, w poszanowaniu odrębności kultur i wierzeń. 

w swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności badań nauko-

wych oraz wolności twórczości artystycznej. 
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Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

1. WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbiń-

skiego, zwana dalej „Uczelnią” jest uczelnią niepubliczną, utworzoną na podstawie pozwo-

lenia Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-1-0145-111/TMB/96 z dnia 10.06.1996 r. 

2. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest WSIiZ. 

3. Uczelnia używa tłumaczenia na język angielski:  

Kotarbinski University of Information Technology and Management 

4. Uczelnia działa na podstawie USTAWY z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyż-

szym i nauce” /Dz.U.2020.85/ zwaną dalej Ustawą, przepisów wydanych na jej podstawie 

oraz niniejszego Statutu. 

5. Siedzibą Uczelni jest miasto Olsztyn. 

6. Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyż-

szego, zwany dalej „Ministrem” w zakresie określonym Ustawą, oraz Założyciel w zakresie 

określonym w Ustawie i niniejszym statucie. 

7. Usługi świadczone przez Uczelnię są odpłatne, a uzyskiwane dochody są przeznaczane na 

działalność statutową określoną w Rozdziale III. 

Rozdział II 

ZADANIA ZAŁOŻYCIELA  

§ 2 

1. Założyciel wykonuje działania dotyczące Uczelni tylko w zakresie określonym w statucie. 

2. Do kompetencji Założyciela należy: 

1) nadawanie statutu Uczelni i dokonywanie jego zmian, 

2) powoływanie i odwoływanie swoich przedstawicieli w kolegialnych organach Uczelni, 

3) wnioskowanie do ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego o rejestrację związku 

uczelni, 

4) podejmowanie decyzji o przekształceniu związku uczelni w uczelnię, 

5) podejmowanie decyzji o połączeniu Uczelni z inną uczelnią niepubliczną, 

6) wnioskowanie do ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego o przeniesienie po-

zwolenia na prowadzenie uczelni na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej, 
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7) podejmowanie decyzji o likwidacji Uczelni i powołanie Likwidatora, z zachowaniem 

warunków określonych w Ustawie, 

8) powoływanie i odwoływanie Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, oraz ustalanie jego 

wynagrodzenia, 

9) powoływanie i odwoływanie Kanclerza Uczelni, po zasięgnięciu opinii Senatu, oraz 

ustalanie jego wynagrodzenia,  

10) powoływanie i odwoływanie Prorektorów, na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii 

Senatu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, 

11) nadzorowanie pracy organów jednoosobowych Uczelni, 

12) opiniowanie strategii rozwoju Uczelni przedłożonej przez Rektora, 

13) przekazywanie Rektorowi wniosków o utworzenie lub likwidację kierunku studiów oraz 

opiniowanie wniosków Rektora o zamiarze uruchomienia lub likwidacji kierunków stu-

diów, 

14) ustanawianie zakresu zwykłego zarządu sprawowanego przez Kanclerza, 

15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości powyżej 

250 000,00 zł., 

16) wybieranie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni, 

17) zatwierdzanie, przedkładanych przez Kanclerza, zasad pobierania oraz wysokości opłat 

w Uczelni, 

18) opiniowanie projektów Regulaminów Organizacyjnych, 

19) przyjmowanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni,  

20) zatwierdzanie planu rzeczowo – finansowego przygotowanego przez Kanclerza 

21) zatwierdzanie, przedłożonego przez Kanclerza, sprawozdania finansowego Uczelni, 

22) zatwierdzanie programów i projektów rozwojowych oraz powoływanie menedżerów do 

kierowania nimi, 

23) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności gospodarczej przez Uczelnię, o której 

mowa w § 5 ust.2 Statutu, 

24) wyrażanie zgody na zawarcie przez Uczelnię umowy o współpracy z podmiotem zagra-

nicznym, 

25) przedkładanie Rektorowi i Kanclerzowi wniosków dotyczących zmian organizacyjnych 

w Uczelni, 

26) wyrażanie zgody na zawarcie przez Uczelnię porozumienia z innymi podmiotami, w tym 

również zagranicznymi, w sprawie utworzenia jednostki międzyuczelnianej lub wspól-

nej, 

27) wydawanie zgody na utworzenie spółki celowej, 
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28) wydawanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o utworzeniu centrum naukowego, 

29) podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych do jego kompetencji przez po-

stanowienia statutu i przepisy Ustawy. 

3. Założyciel ma prawo wglądu do dokumentów Uczelni. 

4. Decyzje Założyciela podejmowane są w formie uchwał jego zarządu. 

5. Założyciel może realizować inne usługi na rzecz statutowej działalności Uczelni. 

6. Świadczenia Założyciela na rzecz Uczelni są odpłatne. 

 

§ 3 

1. W przypadku likwidacji Założyciela jego funkcje przejmuje osoba fizyczna lub prawna 

wskazana w uprzedniej uchwale właściwego organu Założyciela. 

Rozdział III 

MISJA I CELE UCZELNI  

§ 4 

Misją Uczelni jest: 

1. Przekazywanie kompetencji niezbędnych do realizacji życiowych aspiracji w warunkach 

globalnej gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się 

zapotrzebowania na rynkach pracy w Polsce i poza jej granicami, 

2. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokra-

cji, działania w harmonii, równowagi i poszanowaniu środowiska naturalnego, 

3. Promowanie postaw przedsiębiorczości umożliwiających aktywny udział w realizacji pro-

gramów rozwoju wynikających z członkostwa Polski w UE, 

4. Wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego . 

§  5 

1. Misję Uczelnia wypełnia poprzez następujące działania: 

1) prowadzenie studiów wyższych, podyplomowych i innych, 

2) dostarczanie usług edukacyjnych oraz innych usług i produktów na możliwie najwyż-

szym poziomie, 

3) aktywne uczestniczenie we wdrażaniu innowacji do praktyki społeczno-gospodarczej 

regionu, 

4) rozwijanie i dostosowywanie do potrzeb rynku usług i produktów Uczelni, w tym 

świadczenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, 



 7 

5) rozwijanie swojej infrastruktury, 

6) zapewnianie studentom i innym usługobiorcom odpowiednich warunków umożliwiają-

cych optymalne korzystanie z usług Uczelni, 

7) inicjowanie a następnie wspieranie wszelkich form aktywności środowiskowej studen-

tów, absolwentów i pozostałych usługobiorców, 

8) podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, instytu-

cjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi 

podmiotami, 

9) kształtowanie wśród pracowników, współpracowników oraz studentów i innych usłu-

gobiorców wrażliwości i społecznej odpowiedzialności w duchu poszanowania dla god-

ności osoby ludzkiej, wartości etycznych i obowiązującego prawa, 

10) informowanie, również w formie reklamy, o usługach i produktach Uczelni, 

11) kultywowanie, upowszechnianie i wzbogacanie tradycji akademickiej, 

12) realizowanie projektów społecznie użytecznych, również w oparciu o środki publiczne, 

w tym fundusze UE, 

13) dbanie o jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów poprzez wdrażanie no-

woczesnych metod i narzędzi zarządzania, 

14) rozwijanie kompetencji pracowników i współpracowników oraz podejmowanie działań 

wzmacniających ich zaangażowanie w realizację misji Uczelni. 

2. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie i finanso-

wo od działalności podstawowej. 

1) Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, wykonywana w formie zakładów, 

tworzonych, przekształcanych i likwidowanych przez kanclerza, za zgodą Założyciela. 

2) Zakładem kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez kanclerza, za zgodą Za-

łożyciela. 

3) Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie wytwórczym handlu i usług. 

Zakres nie może być sprzecznym z zadaniami i misją uczelni. 

3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Uczelnia może brać udział we wszystkich 

formach kooperacji i współpracy ze wszystkimi podmiotami, a także tworzyć nowe i przystę-

pować do już istniejących podmiotów. 

4. Uczelnia może prowadzić szkoły publiczne na zasadach określonych w ustawie o systemie 

oświaty. 
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Rozdział IV 

ORGANY UCZELNI I ICH KOMPETENCJE 

§ 6 

1. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat 

2. Organami jednoosobowymi Uczelni są: 

1) Rektor, 

2) Kanclerz, 

3) Dyrektorzy Instytutów 

3. Kadencja Senatu Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wybo-

rów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 

4. Odwołanie organu jednoosobowego następuje w przypadku: 

1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

2) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, 

3) zrzeczenia się sprawowanej funkcji, 

4) odwołania przez Założyciela lub Rektora osób przez nich powołanych, 

§ 7 

SENAT 

1. W skład Senatu wchodzą:  

1) Rektor, jako jego przewodniczący, 

2) Kanclerz, jako jego wiceprzewodniczący, 

3) Dyrektorzy Instytutów, 

4) 1 (jeden) przedstawiciel Założyciela przez niego powołany, 

5) 2 (dwóch) przedstawicieli nauczycieli akademickich, 

6) 1 (jeden) przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 

7) przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającej 20% ich udziału w składzie Senatu. 

2. Mandat członka Senatu wygasa w razie: 

1) jego śmierci, 

2) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,  

3) zrzeczenia się mandatu przed upływem kadencji, 

4) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

5) odwołania przez Założyciela w odniesieniu do członków Senatu przez niego powołanych, 

6) skreślenia z listy studentów lub utraty statusu studenta, 

7) zakończenia sprawowania funkcji uprawniającej do bycia członkiem Senatu. 
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3. Senat pełni swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się Senatu kolejnej kadencji. 

§ 8 

1. Do zadań Senatu należy: 

1) uchwalanie, przedłożonej przez Rektora, strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania 

z jej realizacji, 

2) uchwalanie Regulaminu Studiów, 

3) ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i 

na kształcenie specjalistyczne,  

4) ustalenie programów studiów dla prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów, 

studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, 

5) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się, 

6) ocena działalności Uczelni, 

7) opiniowanie kandydatów na Rektora Uczelni, 

8) zatwierdzanie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów, 

9) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań nauko-

wych i prac rozwojowych, 

10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w Ustawie do kompetencji Senatu. 

2. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii Samorządu studenckiego. W przy-

padku bezskutecznego upływu 14 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

3. Rektor i Kanclerz mogą zwrócić się do Senatu o opinię w każdej sprawie, którą uznają za 

ważną ze względu na dobro Uczelni. 

§ 9 

1. Posiedzenia Senatu odbywają się przynajmniej raz w semestrze. 

2. Posiedzenia Senatu zwoływane są za pisemnym powiadomieniem, z informacją o miejscu, 

terminie i porządku obrad, na minimum 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 

3. Posiedzenia Senatu zwołuje Przewodniczący lub pod jego nieobecność Wiceprzewodniczą-

cy z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek: 

1) co najmniej 3 członków Senatu, 

2) Założyciela, 

w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, zawiadamiając o tym na piśmie członków 

Senatu. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien określać przedmiot obrad i jego uzasad-

nienie. 
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4. W przypadku nie zwołania posiedzenia Senatu w terminie określonym w ust. 3 posiedzenie 

nadzwyczajne Senatu zwołuje Założyciel. 

5. Senat obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane posiedzenie. Po wyrażeniu zgody 

przez 2/3 zebranych członków Senatu, można rozszerzyć porządek obrad na inne sprawy. 

6. W posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Założycie-

la. 

7. Na zaproszenie Rektora w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczyć mogą 

ponadto: 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych, 

2) inne osoby, o ile wymaga tego przedmiot obrad. 

8. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% sta-

tutowej liczby członków, chyba że Ustawa stanowi inaczej. 

9. Głosowanie w Senacie jest jawne, o ile Senat nie postanowi inaczej. W sprawach personal-

nych głosowanie jest tajne. 

10. Posiedzenia Senatu są protokołowane. 

11. Uchwały Senatu podjęte w sprawach należących do jego kompetencji są wiążące dla Rekto-

ra. 

12. W razie podjęcia przez Senat uchwały naruszającej przepisy ustawy lub statutu uczelni bądź 

też naruszającej ważny interes Uczelni, Założyciel zawiesza jej wykonanie i w terminie do 

60 dni potwierdza jej ważność lub stwierdza nieważność. 

13. Szczegółowe zasady i tryb działania Senatu określa uchwalony przez niego regulamin. 

14.  Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektro-

nicznej, zapewniających w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedze-

nia mogą wypowiadać się w jego toku - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

 

§ 10 

TRYB WYBORÓW DO SENATU  

1. Członkowie Senatu, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, 6 i 7 pochodzą z wyboru. Wybory 

są bezpośrednie, równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym. 
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2. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania kandydatów, w każdej z grup doko-

nujących wyboru, posiadają pracownicy, bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. Za osobę wybraną do Senatu uznaje się osobę, która otrzymała największą ilość głosów. 

4. Wynik wyborów jest wiążący bez względu na frekwencję. 

5. Jeżeli w wyniku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, po-

zostaną nieobsadzone mandaty bądź mandat, przeprowadzone zostaje głosowanie ponowne 

z udziałem kandydatów, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów. Jeżeli ponowne 

głosowanie również nie przyniesie rozstrzygnięcia, wybrany zostaje kandydat posiadający 

nieprzerwany dłuższy okres zatrudnienia w Uczelni na podstawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

6. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Rektora. Informację o czasie 

i miejscu wyborów ogłasza Rektor, na co najmniej 14 dni przez ich datą, na tablicach infor-

macyjnych Uczelni. 

7. Wybory przeprowadzane są w terminie do dnia 30 czerwca. 

8. Komisja wyborcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat. 

9. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów określa regulamin samo-

rządu studenckiego. 

§ 11 

REKTOR 

1. Rektorem Uczelni może być nauczyciel akademicki posiadający przynajmniej stopień nau-

kowy doktora.  

2. Do kompetencji Rektora należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną Uczelni i reprezentowanie Uczelni 

w tym zakresie, 

2) opracowywanie i realizowanie strategii rozwoju Uczelni, zaopiniowanej przez Założy-

ciela i zatwierdzonej przez Senat, 

3) nadaje regulaminu organizacyjny po uprzednim zasięgnięcia opinii Założyciela oraz 

Kanclerza w sprawie treści regulaminu organizacyjnego, 

4) występowanie do Założyciela z inicjatywą zmian statutowych, 

5) składanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni, 

6) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapew-

nienia jakości kształcenia, 
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7) tworzenie, przekształcanie i likwidacja dydaktycznych jednostek organizacyjnych 

Uczelni po zasięgnięciu opinii Założyciela i Senatu, 

8) opracowywanie projektów Regulaminu Studiów i Regulaminu Studiów Podyplomo-

wych oraz przedkładanie ich Senatowi do zatwierdzenia, 

9) powoływanie i odwoływanie, w uzgodnieniu z Kanclerzem i Samorządem studenckim 

Dyrektorów Instytutów; termin na zajęcie stanowiska przez Samorząd studencki wynosi 

14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o wyrażenie opinii, 

10) powoływanie i odwoływanie, w uzgodnieniu z Kanclerzem, kierowników jednostek 

ogólnouczelnianych, 

11) powoływanie i odwoływanie zespołów, komisji, rad i innych ciał niezbędnych do reali-

zacji zadań naukowo-dydaktycznych i wydawniczych Uczelni oraz nadawanie im regu-

laminów, 

12) przedkładanie Kanclerzowi wniosków w sprawie zatrudniania nauczycieli akademic-

kich oraz ustalanie zakresów ich obowiązków, 

13) dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnianie bezpieczeństwa na terenie Uczelni we 

współpracy z Kanclerzem, 

14) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wykazu cudzo-

ziemców zgodnie z wymaganiami ustawy, 

15) terminowe i prawidłowe wprowadzanie do systemu POL-on, zgodnych ze stanem fak-

tycznym danych oraz ich aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie, 

16) rozstrzyganie o określonych w Ustawie sprawach indywidulanych z zakresu administra-

cji publicznej w drodze decyzji administracyjnej 

17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rektora w Ustawie. 

3. Rektor w ramach wykonywanych przez siebie zadań może powołać swoich pełnomocników. 

§ 12 

KANCLERZ  

1. Kanclerz kieruje działalnością Uczelni, jednoosobowo jest uprawniony do składania oświad-

czeń woli w zakresie wszystkich spraw związanych z mieniem, finansami, gospodarką  

i administracją Uczelni. 

2. Umowę o pracę z powołanym przez Założyciela Kanclerzem zawiera Założyciel.  
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3. Do kompetencji Kanclerza należy:  

1) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, w tym zbycia lub ob-

ciążenia jej mienia do wysokości 250 000,00 zł, 

2) sprawowanie nadzoru nad gospodarką i finansami Uczelni, 

3) sprawowanie nadzoru nad administracją Uczelni, 

4) występowanie do Założyciela z inicjatywą zmian statutowych, 

5) wnioskowanie o utworzenie, przekształcanie i likwidację, innych niż dydaktyczne, jed-

nostek organizacyjnych Uczelni po zasięgnięciu opinii Założyciela, oraz opiniowanie 

zmian proponowanych przez inne organy, 

6) opracowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Założycielowi rocznego planu rzeczo-

wo-finansowego Uczelni,  

7) przedkładanie Założycielowi, do zatwierdzenia, rocznego sprawozdania finansowego 

Uczelni,  

8) opracowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Założycielowi zasad pobierania 

i wysokości opłat w Uczelni, 

9) opiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego 

10) nadawanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania,  

11) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Uczelni, 

12) nadawanie regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Uczelni, wy-

maganych przez odrębne przepisy dotyczące organizacji i finansowania Uczelni. 

13) współpraca z Rektorem w zakresie przestrzegania prawa oraz zapewnienia bezpieczeń-

stwa na terenie Uczelni, 

14) inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji. 

4. Kanclerz w ramach wykonywanych przez siebie zadań może powołać swoich pełnomocni-

ków. 

§ 13 

DYREKTORZY INSTYTUTÓW  

1. Dyrektorzy Instytutów kierują Instytutami i reprezentują je na zewnątrz. 

2. Dyrektor Instytutu, jako organ pierwszej instancji, podejmuje decyzje w sprawach studenc-

kich niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 
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3. Dyrektorem Instytutu może być nauczyciel akademicki, zatrudniony w Uczelni, 

4. Dyrektor Instytutu w szczególności:  

1) jest przełożonym i opiekunem studentów kształcących się na kierunkach realizowanych 

przez Instytut, 

2) jest przełożonym pracowników Instytutu oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością 

dydaktyczną i naukową, 

3) organizuje pracę nauczycieli akademickich, 

4) odpowiada za programy kształcenia na poszczególnych kierunkach, 

5) odpowiada za realizację procedur Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierun-

kach realizowanych przez Instytut, 

6) organizuje współpracę w zakresie dydaktyki i badań naukowych z innymi jednostkami 

Uczelni, a także z przedstawicielami środowisk naukowych krajowych i zagranicznych, 

 

Rozdział V  

ORGANIZACJA UCZELNI  

§ 14 

Podstawę organizacji pracy w Uczelni stanowią:  

1) Regulamin Organizacyjny Uczelni, 

2) Regulamin Studiów uchwalony przez Senat, 

3) Regulamin Pracy nadany przez Rektora (Kanclerza). 

§ 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni w zakresie działalności dydaktycznej 

i naukowej jest Instytut. 

2. Instytuty tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i Założycie-

la. 

3. Instytutem kieruje dyrektor. 

4. W Uczelni mogą działać także jednostki ogólnouczelniane, m. in.: Studium Języków Ob-

cych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, i inne. 

5. Jednostki, o których mowa w pkt. 4 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu 

opinii Kanclerza i Założyciela. 
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6. W Uczelni mogą być tworzone, inne niż dydaktyczne, jednostki organizacyjne. Tworzy je, 

przekształca i likwiduje Kanclerz po zasięgnięciu opinii Założyciela. 

§ 16 

1. W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, w skład którego wchodzi Biblioteka 

wraz z Czytelnią. 

2. Zakres zadań, strukturę organizacyjną systemu biblioteczno-informacyjnego oraz kompeten-

cje i obowiązki Dyrektora biblioteki określa Rektor. 

3. Rektor powołuje spośród pracowników naukowo-dydaktycznych, Radę Biblioteczną, składa-

jącą się z trzech do pięciu osób, na okres czterech lat i wyznacza jej przewodniczącego. 

4. Zadaniem Rady Bibliotecznej jest:  

1) opiniowanie planów zakupów książek i czasopism oraz zasad gromadzenia zbiorów bi-

bliotecznych,  

2) przedkładanie propozycji uzupełniania zbiorów, 

3) zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania systemu biblioteczno–informacyjnego, 

4) ocena pracy dyrektora Biblioteki.  

5. Na stanowisko Dyrektora Biblioteki, Rektor może, po konsultacji z Senatem i Kanclerzem, 

powołać osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i co najmniej tytuł zawodowy 

magistra.  

6. Z księgozbioru Biblioteki mają prawo korzystać nieodpłatnie pracownicy, studenci, uczestni-

cy studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych przez Uczelnię.  

7. W ramach posiadanych możliwości, w zakresie nie kolidującym z korzystaniem z Biblioteki 

przez osoby, o których mowa w ust. 6, ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać w Czytelni 

osoby nie będące pracownikami lub studentami Uczelni.  

8. W przypadku osób, o których mowa w ust. 7 Dyrektor Biblioteki może pobierać kaucje 

przed udostępnieniem zbioru, biorąc pod uwagę wartość udostępnianej pozycji.  

9. Uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z systemu biblio-

teczno – informacyjnego: imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, adres oraz numer legi-

tymacji studenckiej bądź innego dokumentu tożsamości. 

§ 17 

1. Uczelnia może utworzyć centra naukowe, badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w ramach 

swojej struktury lub podmiotami zewnętrznymi, na podstawie odpowiednich umów. 

2. Uczelnia może, na podstawie porozumienia z innymi uczelniami, tworzyć jednostki międzyu-

czelniane i jednostki wspólne. W tym trybie uczelnia może tworzyć jednostki wspólne także 
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z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicz-

nymi.  

3. Centra i jednostki, o których mowa w pkt. 1 i 2 tworzy i likwiduje Rektor w porozumieniu z 

Kanclerzem po uzyskaniu zgody Założyciela.  

§ 18 

Szczegółowe uregulowania w zakresie organizacji Uczelni zawiera Regulamin Organizacyjny.  

Rozdział VI 

MIENIE i  FINANSE UCZELNI  

§ 19 

1. Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową opartą na zasadach samofinansowa-

nia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Podstawę gospodarki Uczelni stanowi plan rzeczowo-finansowy. 

3. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

4. Podstawowymi źródłami finansowania Uczelni są wpływy z: 

1) opłat pobieranych przez Uczelnię, 

2) dochodów z działalności gospodarczej, 

3) subwencji, 

4) dotacji z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub ich związ-

ków, 

5) dywidend, 

6) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagraniczne-

go, 

7) odpłatnej działalności badawczej. 

5. Uczelnia może utworzyć ze środków własnych,  

1) własny fundusz stypendialny - stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane nieza-

leżnie od stypendiów, 

2) fundusz rozwoju Uczelni. 

6. Zasady tworzenia i wykorzystania własnego systemu stypendialnego określa Kanclerz.  

7. Dochody Uczelni przeznaczane są w całości na działalność statutową i rozwój Uczelni. 
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Rozdział VII 

PRACOWNICY UCZELNI  

§ 20 

Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami aka-

demickimi. 

§ 21 

1. Nauczyciela akademickiego zatrudniania się na stanowisku: 

1) profesora, 

2) profesora uczelni, 

3) adiunkta, 

4) asystenta, 

5) wykładowca, 

6) instruktor/lektor. 

2. Na stanowisku:  

1) profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora; 

2) profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora 

oraz znaczące osiągnięcia:  

a) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych, 

b) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych,  

c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-

dydaktycznych;  

3) adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora;  

4) wykładowca - może być zatrudniona osoba posiadająca, co najmniej tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz znaczące doświadczenie zawodowe, 

5) asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra 

inżyniera albo równorzędny, 

6) instruktor/lektor - - może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, 

magistra inżyniera lub inżyniera oraz doświadczenie zawodowe. 

3. Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora. 
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§ 22 

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy 

o pracę. Dotyczy to również Rektora Uczelni w stosunku do którego czynności z zakresu 

prawa pracy wykonuje Założyciel 

2. Nauczyciel akademicki ubiegający się o zatrudnienie przedkłada dokumenty potwierdzające 

dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe. 

3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich określa Regulamin Pracy: 

4. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla 

Uczelni, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powie-

rzonych zadań w wymiarze nie większym niż 50 % zajęć przypadających do wykonania 

w danym roku akademickim. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala Rektor. 

§ 23 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie nie rzadziej niż raz na cztery 

lata.  

2. Szczegółowy tryb i zakres oceny określa Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształce-

nia. 

3. Wyniki oceny nauczycieli akademickich są podstawą do podejmowania działań na rzecz po-

prawy jakości kształcenia. 

§ 24 

1. Za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawo-

du nauczycielskiego, nauczyciel akademicki ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na za-

sadach określonych w ustawie. 

§ 25 

1. Zasady wynagradzania pracowników są ustalane w Regulaminie Wynagradzania.  

Rozdział VIII 

STUDIA I STUDENCI 

§ 26 

1. Wykłady w Uczelni mają charakter zamknięty. Rektor może dopuścić do nich osoby nie 

będące studentami Uczelni. 

2. Uczelnia może także prowadzić formy kształcenia i doskonalenia o charakterze otwartym. 
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§ 27 

1. Wstęp na studia w Uczelni jest wolny. 

2. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje właściwy Dyrektor Instytutu. 

3. Od decyzji Dyrektora Instytutu służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia dorę-

czenia decyzji. 

4. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

§ 28 

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania 

następującej treści: 

„Ślubuję uroczyście, że będę: 

- wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, 

- odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, 

- szanować prawa i obyczaje studenckie obowiązujące w Uczelni, 

- całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor studenta oraz dobre imię Wyższej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego”. 

§ 29 

1. Student może za zgodą Rektora studiować według indywidualnego planu i programu stu-

diów na zasadach określonych przez Senat. 

§ 30 

1. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów określa Ustawa. 

2. Zasady postępowania dyscyplinarnego określa zarządzenie Rektora. 

Rozdział IX 

GODŁO, SZTANDAR  I ODZNACZENIA  

§ 31 

1. Uczelnia posiada godło według wzoru zatwierdzonego przez Założyciela. 

2. Godło i nazwa Uczelni podlegają ochronie prawnej i są elementem tworzonej tradycji 

Uczelni i mogą być zmienione tylko przez Założyciela. 
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3. Godło Uczelni może być umieszczane w odpowiednich pomieszczeniach Uczelni oraz na 

drukach i wydawnictwach. Zasady posługiwania się nazwą i godłem określa Księga znaków 

przyjęta przez Założyciela. 

4. Prawo do noszenia odznaki z godłem Uczelni mają wszyscy członkowie społeczności aka-

demickiej Uczelni. 

§ 32 

1. Uczelnia posiada sztandar, na którym z jednej strony umieszczone jest godło i nazwa Uczel-

ni, a z drugiej hasło: „OJCZYZNA-NAUKA-PRACA”. 

2. Godło i sztandar Uczelni pozostają w poszanowaniu wszystkich członków społeczności aka-

demickiej Uczelni. 

§ 33 

1. Uczelnia ma prawo przyznawania odznaki honorowej „Zasłużony dla Wyższej Szkoły In-

formatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego” osobom i instytucjom zasłużo-

nym dla Uczelni.  

2. Tryb przyznawania odznaki określa regulamin uchwalony przez Założyciela.  

Rozdział X 

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGROMADZEŃ  

§ 34 

Zgromadzenia w lokalu Uczelni wymagają zgody Rektora lub Kanclerza. 

1. W pisemnym wniosku o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, organizatorzy umieszczają 

informację o celu zgromadzenia, liczbie uczestników, godzinie rozpoczęcia oraz zakończenia 

zgromadzenia, a także podają imienną listę porządkowych. Powiadomienie powinno być 

czytelnie podpisane przez organizatorów. 

2. W zgromadzeniach organizowanych na terenie Uczelni nie mogą brać udziału osoby: 

1) znajdujące się pod wpływem środków odurzających, w szczególności będące pod wpły-

wem alkoholu lub narkotyków,  

2) posiadające przy sobie broń, amunicję lub inne niebezpieczne narzędzia lub środki, 

3) zachowujące się w sposób mogący zakłócić porządek bądź bezpieczeństwo innych 

uczestników zgromadzenia. 

3. Zgromadzenie powinno mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem i może roz-

wiązać zgromadzenie. 
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4. Organizatorzy zgromadzenia powinni zapewnić porządek zarówno przed rozpoczęciem 

zgromadzenia i w trakcie jego trwania, jak również po jego zakończeniu.  

5. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani nie-

zwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie. 

 

Rozdział XI 

LIKWIDACJA UCZELNI 

§ 35 

1. Likwidacja Uczelni może nastąpić w przypadku: 

1) podjęcia przez Założyciela, za zgodą ministra, decyzji o likwidacji Uczelni, po zapew-

nieniu studentom możliwości kontynuowania studiów, 

2) decyzji ministra o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni oraz nakazaniu jej likwi-

dacji przez Założyciela lub cofnięciu ostatniego uprawnienia do prowadzenia kierunku 

studiów.  

2. W celu przeprowadzenia likwidacji Założyciel powołuje likwidatora, z zastrzeżeniem posta-

nowień Ustawy. 

3. Likwidatora powołuje Założyciel w formie uchwały jego Zarządu. 

4. Majątek Uczelni pozostały po zaspokojeniu wierzycieli przechodzi na własność Założyciela. 

§ 36 

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

1) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji, 

2) sporządzenie planu finansowego likwidacji Uczelni, 

3) powiadomienie właściwych organów o otwarciu likwidacji Uczelni i jej zakończeniu, 

Rozdział XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 37 

Statut Uczelni nadaje i dokonuje w nim zmian jej Założyciel. 

§ 38 

1. Inicjatywa w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu przysługuje Założycielowi, Rektoro-

wi oraz Kanclerzowi. 
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2. W terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu, Rektor, Kanclerz 

oraz inne właściwe organy uchwalą i ogłoszą odpowiednie wewnętrzne akty normatywne, 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uczelni. 

§ 39 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.  

 

 

W imieniu Założyciela  

Instytut Przedsiębiorczości Sp. z o.o 

 

Prezes Zarządu  

 

Marek Adamowicz 

 


