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I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, zwana dalej 

„Uczelnią”, jest zawodową uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia na 

utworzenie uczelni z dnia 24.04.2001 r. 

2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, innych 

ustaw i przepisów dotyczących szkół wyższych oraz niniejszego Statutu i regulacji 

ustalonych przez właściwe organy Uczelni i Założyciela. 

3. Nadzór nad Uczelnią, w zakresie ustalonym w Ustawie, sprawuje minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego. 

4. Założyciel sprawuje nadzór nad Uczelnią w zakresie określonym w niniejszym Statucie. 

5. Uczelnia posiada osobowość prawną.  

6. Uczelnia jest autonomiczna na zasadach określonych w Ustawie. 

7. Uczelnia prowadzi działalność w swojej siedzibie. 

8. Siedzibą uczelni jest miasto Białystok. 

§ 2 

1. Założycielem Uczelni jest Wszechnica Edukacyjna 2000 Spółka z o.o. z siedzibą 

w Białymstoku. 

2. W przypadku utraty osobowości prawnej przez Założyciela, Założycielem zostaje osoba 

pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Wszechnicy Edukacyjnej 2000 sp. z o.o. lub osoba 

powołana przez Zarząd Wszechnicy Edukacyjnej 2000 sp. z o.o. w chwili postawienia 

spółki w stan likwidacji. 

3. Do uprawnień Założyciela należy: 

1) nadanie Statutu oraz dokonywanie w nim zamian po zasięgnięciu opinii Senatu; 

2) powoływanie Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu; 

3) zawiadamianie właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego o powołaniu 

Rektora; 

4) odwoływanie Rektora; 

5) powoływanie i odwoływanie Prorektora, na wniosek Rektora; 

6) powoływanie i odwoływanie Kanclerza; 

7) ustalanie wynagrodzenia, z tytułu pełnionych funkcji, Rektorowi, Prorektorowi oraz 

Kanclerzowi; 
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8) opiniowanie przedłożonych przez Rektora:  

 Regulaminu organizacyjnego, 

 Regulamin opłat za studia, 

 Planu rzeczowo-finansowego, 

 Rocznego sprawozdania finansowego; 

9) wyrażanie zgody, na wniosek Kanclerza lub Rektora, na prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

10) zawieszanie i uchylanie decyzji każdego organu Uczelni jeśli: 

 jest niezgodna z przepisami prawa, 

 jest niezgodna ze Statutem Uczelni, 

 narusza ważny interes Uczelni; 

11) przeprowadzanie lub zlecanie kontroli działalności Uczelni; 

12) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Uczelni. 

§ 3 

1. Uczelnia używa pełnej nazwy: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki 

w Białymstoku. 

2. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest „WSWFiT w Białymstoku” lub „WSWFiT”. 

3. Uczelnia używa następującego tłumaczenia nazwy na język angielski: University of 

Physical Education and Tourism in Bialystok. 

4. Uczelnia posiada sztandar i godło. Wzór godła i sztandaru oraz zasady ich używania 

określają załączniki 1 i 2 do Statutu. 

5. Uczelnia używa okrągłej pieczęci z godłem Uczelni i napisem na obrzeżu „Wyższa Szkoła 

Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku”. Wzór pieczęci określa Załącznik 

nr 3. 

6. Nazwa, godło, sztandar oraz pieczęć Uczelni podlegają ochronie prawnej i nie mogą być 

wykorzystywane do celów niezwiązanych z działalnością Uczelni. Są elementem 

tworzonej tradycji Uczelni i pozostają w poszanowaniu członków wspólnoty Uczelni.  

7. Wykorzystywanie godła, sztandaru, pieczęci oraz nazwy a także siedziby Uczelni przez 

osoby fizyczne i prawne wymaga zgody Rektora.  

§ 4 

1. Pracownicy Uczelni oraz studenci tworzą samorządną wspólnotę Uczelni. 

2. Członkowi wspólnoty uczelni przysługuje czynne prawo wyborcze w uczelni. 
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3. W Uczelni mogą działać organizacje naukowe, samorządowe, kulturalne, związkowe 

i społeczne pracowników, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Uczelni. Formy ich 

współdziałania z Uczelnią regulują przepisy ogólne oraz niniejszy Statut. 

§ 5 

1. Do podstawowych zadań Uczelni należy: 

1) prowadzenie kształcenia na studiach: 

 pierwszego stopnia 

 drugiego stopnia; 

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

3) prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer 

wiedzy i technologii do gospodarki; 

4) kształcenie i promowanie kadr uczelni; 

5) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

 procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 

 kształceniu, 

 prowadzeniu działalności naukowej; 

6) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję 

narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 

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

i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych; 

9) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 

10) prowadzenie kształcenia specjalistycznego. 

§ 6 

1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie  

i finansowo od działalności, o której mowa w § 5. 

2. Zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej wydaje Założyciel na wniosek Kanclerza 

lub Rektora. 

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie: 

1) świadczenia usług projektowych; 

2) świadczenia usług badawczych; 

3) handlu; 

4) wytwarzania pomocy naukowych i dydaktycznych; 
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5) działalności wydawniczej, poligraficznej i reklamowej; 

6) usług doradczych i konsultingowych; 

7) prowadzenia podmiotów edukacyjnych np. szkół; 

8) badań i analiz ekonomicznych, biomedycznych oraz sportowych; 

9) działalności kulturalno-usługowej; 

10) wynajmu pomieszczeń; 

11) działalności hotelarskiej i gastronomicznej; 

12) inne nie wymienione w punktach od 1) do 11). 

 

II. Organizacja uczelni 

§ 7 

1. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni mogą być w szczególności: wydziały, instytuty, 

katedry, zakłady, centra i kolegia, prowadzące działalność naukową i dydaktyczną 

w zakresie określonych dziedzin nauki, dyscyplin lub specjalności naukowych. 

2. W Uczelni mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne niż wymienione w ust 1, w 

tym jednostki administracyjne. 

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor, po 

wyrażeniu zgody przez Założyciela.  

4. Kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, powołuje i odwołuje Rektor. 

5. Tworząc jednostkę organizacyjną Rektor ustala jej nazwę, zakres działania i organizację. 

6. Szczegółową strukturę organizacyjną Uczelni określa regulamin organizacyjny 

zatwierdzony przez Rektora po uzyskaniu akceptacji Założyciela.  

§ 8 

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

wraz z czytelnią. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której 

zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

informacji naukowej. 

2. Na stanowisko pracownika biblioteki Rektor może zatrudnić osobę posiadającą co 

najmniej tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje zawodowe. 

3. Szczegółową organizację oraz zasady działania biblioteki i czytelni określają Regulamin 

biblioteki i Regulamin czytelni wydane przez Rektora. 
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4. Z biblioteki mają prawo korzystać, na zasadach nieodpłatnych, pracownicy, studenci, 

uczestnicy studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez uczelnię. 

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie odbywania zajęć dydaktycznych oraz  

w czasie sesji egzaminacyjnej. 

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

z biblioteki przez osoby, o których mowa w ust. 5, ze zbiorów udostępnionych w czytelni 

mogą korzystać osoby nie będące pracownikami i studentami uczelni, po udostępnieniu 

danych osobowych, o których mowa w ust. 8. 

7. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno - informatycznego uczelnia może 

przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, adres oraz numer 

legitymacji studenckiej bądź posiadanego dokumentu tożsamości. 

§ 9 

1. W uczelni może działać Akademickie Biuro Karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zmianami). 

 

III. Organy uczelni 

§ 10 

1. Organami Uczelni są: 

1) Senat; 

2) Rektor; 

3) Prorektor; 

4) Kanclerz; 

2. Kadencja organów Uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku 

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

3. Organy Uczelni pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się odpowiednich 

organów nowej kadencji. 

§ 11 

1. Najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest Senat.  

2. W skład Senatu wchodzą: 

1) Rektor jako przewodniczący; 

2) Prorektor; 

3) Kanclerz; 

4) co najmniej trzech nauczycieli akademickich; 
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5) co najmniej jeden pracownik niebędący nauczycielem akademickim; 

6) co najmniej jeden przedstawiciel studentów. 

3. Skład Senatu może być poszerzony na wniosek Rektora lub Założyciela o dodatkowe 

osoby. 

4. Członkiem Senatu Uczelni może być osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1)), nie pełniła 

w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

5. Rektor i Założyciel mogą zapraszać na posiedzenia Senatu, z głosem doradczym, również 

inne osoby. 

§ 12 

 

1. Wyboru na członków Senatu są tajne. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi wspólnoty Uczelni. 

3. Osoby należące do poszczególnych grup określonych w § 11 ust. 2 pkt 4)-6) wybierają 

członków Senatu ze swego grona. 

4. Czas i miejsce przeprowadzania oraz szczegółowy tryb wyborów określa Rektor 

i podaje do wiadomości nie później niż na 14 dni przed dniem wyborów. 

5. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez Rektora. 

6. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 

dokonują wyboru na odrębnym zebraniu ogólnym. Wybrani zostają kandydaci, na których 

oddano najwięcej głosów. 

7. Tryb wyboru przedstawicieli studentów określa Regulamin Samorządu Studenckiego. 

§ 13 

1. Kadencja Senatu trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września  w roku, w którym 

senat został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 
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2. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w Senacie określa Regulamin Samorządu 

Studenckiego. 

3. Członkostwo w Senacie wygasa w przypadku: 

a) pisemnego zrzeczenia się mandatu lub funkcji; 

b) śmierci; 

c) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; 

d) ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. 

4. Rektor, w porozumieniu z Założycielem, może odwołać członka Senatu przed upływem 

kadencji w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach; 

b) długotrwałej choroby, uniemożliwiającej udział w pracach Senatu; 

c) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa; 

d) prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem Uczelni.  

5. Wygaśnięcie członkostwa w Senacie Uczelni stwierdza przewodniczący Senatu. 

§ 14 

1. Do zadań Senatu należy: 

1) opiniowanie Statutu Uczelni oraz dokonywanych w nim zmian; 

2) uchwalanie regulaminu studiów; 

3) uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji; 

4) opiniowanie kandydatów na Rektora; 

5) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni; 

6) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia 

i na kształcenie specjalistyczne; 

7) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego; 

8) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się; 

9) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

10) wykonywanie zadań związanych z: 

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, 

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadawanych po ukończeniu 

studiów podyplomowych i innych form kształcenia 
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– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650); 

11) wykonywanie innych zadań określonych w statucie. 

2. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego, 

w przypadku braku wyrażenia opinii w terminie 14 dni od terminu podania do wiadomości 

o programie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

3. Uchwalanie przez Senat ogólnych kierunków działalności Uczelni realizowane jest 

w porozumieniu z Założycielem. 

4. Do kompetencji Senatu należą: 

1) uchwalanie zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów;  

2) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji kierunku studiów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenie specjalności w ramach prowadzonych 

kierunków studiów; 

4) opiniowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników 

i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej, określonej 

przez Rektora. 

5. Senat uchwala: 

1) Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji,  

2) Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej. 

§ 15 

1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w semestrze, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek Założyciela 

lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków Senatu. Wniosek  

o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego powinien określać przedmiot posiedzenia. 

Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

§ 16 

1. Senat uchwala regulamin swoich obrad. 

2. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład i zakres działania. 

3. Głosowanie w czasie obrad Senatu jest jawne, chyba że: 

a) dotyczy spraw personalnych, 
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b) wniosek o głosowanie tajne złoży co najmniej trzech członków Senatu. 

4. Senat podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej 

liczby członków. 

5. Podjęcie uchwały ma miejsce, gdy za wnioskiem oddano więcej ważnie oddanych głosów 

„za” niż głosów przeciw. Głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku głosowania.  

4. Uchwały Senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych 

organów Uczelni, jej pracowników i studentów. 

5. W przypadku podjęcia przez Senat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi, 

Statutem lub naruszającej ważny interes Uczelni, Rektor, w porozumieniu z Założycielem, 

zawiesza jej wykonanie i przedkłada do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli Senat nie uchyli 

tej uchwały ciągu 14 dni od jej podjęcia, ostateczną decyzję podejmuje Założyciel. 

6. Wszystkie uchwały Senatu przekazywane są niezwłocznie Założycielowi. 

7. Założyciel ma prawo w terminie 30 dni od otrzymania uchylić każdą uchwałę Senatu 

naruszającą ważny interes materialny Uczelni. 

§ 17 

1. Rektora powołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu.  

2. Założyciel powiadamia właściwego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o powołaniu 

Rektora. 

3. Założyciel ustala warunki zatrudnienia Rektora. 

4. Kadencja Rektora rozpoczyna się w dniu 1 września w roku, w którym Rektor został 

powołany, a kończy w dniu 31sierpnia po upływie czterech lat od powołania. 

5. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie 

pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 
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6. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i 

Turystyki w Białymstoku jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy 

nie później niż z dniem rozpoczęcia kadencji. 

7. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł Magnificencji. 

8. Rektor może być odwołany przed upływem kadencji, w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji; 

2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 

3) naruszenia przepisów Ustawy,  postanowień Statutu i innych przepisów prawa; 

4) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy; 

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe;  

6) utraty zaufania Założyciela.  

9. W przypadku odwołania Rektora przed upływem kadencji, nowego Rektora na okres do 

końca kadencji powołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

§ 18 

1. Do zadań Rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 

przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów uczelni. 

2. Do zadań Rektora należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Uczelni; 

2) zarządzanie Uczelnią; 

3) przygotowywanie projektu Statutu i projektu strategii Uczelni; 

1) realizacja i przedkładanie Senatowi sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; 

2) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 

3) prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni; 

4) powoływanie i odwoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni, 

5) prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni; 

3. Rektor przygotowuje i przedkłada do akceptacji Założycielowi: 

 Plan rzeczowo-finansowy Uczelni, 

 Sprawozdanie finansowe Uczelni. 

4. Rektor nadaje, zaakceptowany przez Założyciela, Regulamin organizacyjny, który określa: 

 strukturę organizacyjną uczelni; 

 podział zadań w ramach tej struktury; 

 organizację oraz zasady działania administracji uczelni. 
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5. Rektor nadaje, zaakceptowany przez Założyciela: 

 Regulamin opłat za studia. 

6. Rektorowi przysługuje prawo wydawania zarządzeń i decyzji administracyjnych oraz 

innych aktów o charakterze porządkowo-organizacyjnym, w tym: 

1) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Uczelni, po 

wyrażeniu zgody przez Założyciela; 

2) zatwierdzanie organizacji roku akademickiego; 

3) powierzanie pracownikom zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych; 

4) opracowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników 

i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej; 

5) powoływanie członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich 

i studentów; 

6) powoływanie komisji i zespołów rektorskich; 

7) upoważnianie pracowników Uczelni do podejmowania określonych czynności lub do 

składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie; 

8) uchylanie decyzji Prorektora sprzecznych z Ustawą, Statutem, regulaminem studiów 

lub naruszających ważny interes Uczelni; 

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej; 

10) uchylanie, w drodze decyzji administracyjnej, decyzji komisji stypendialnej lub 

odwoławczej komisji stypendialnej niezgodnych z przepisami prawa; 

11) wnioskowanie o przyznanie stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego. 

7. Rektor zapewnia wykonywanie przepisów obowiązujących w Uczelni. 

8. Do zadań Rektora należą również: 

 organizowanie prac Senatu; 

 zapewnianie realizacji uchwał Senatu. 

9. Do kompetencji Rektora należy: 

 zawieranie umów o współpracy z innymi uczelniami i instytucjami; 

 promowanie Uczelni w kraju i zagranicą. 

8. Rektor wnioskuje do Senatu Uczelni o nadanie tytułu profesora Uczelni dla pracownika 

dydaktycznego z tytułem doktora oraz tytułu starszego wykładowcy dla pracownika z 

tytułem magistra. 

9. Założyciel uchyla decyzję Rektora niezgodną z przepisami prawa lub Statutem, a także 

decyzję naruszającą ważny interes Uczelni, za wyjątkiem decyzji, do których stosuje się 
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przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do 

sądu administracyjnego. 

10. Rektor określa szczegółowy zakres obowiązków Prorektora. 

§ 19 

 

1. W Uczelni może być powołany Prorektor.  

2. Prorektorem może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień 

naukowy. 

3. Prorektorem może być osoba, która spełnia wymagania: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie 

pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 

4. Warunkiem pełnienia funkcji Prorektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i 

Turystyki w Białymstoku jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy 

nie później niż z dniem rozpoczęcia kadencji. 

5. Prorektora powołuje i odwołuje Założyciel na wniosek Rektora. 

6. Założyciel ustala warunki zatrudnienia Prorektora. 

7. Kadencja Prorektora rozpoczyna się w dniu 1 września w roku, w którym został powołany, 

a kończy w dniu 31sierpnia po upływie czterech lat od powołania 

8. Prorektor może być odwołany przed upływem kadencji, w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji; 

2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 

3) naruszenia przepisów Ustawy,  postanowień Statutu i innych przepisów prawa; 

4) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy; 

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe;  
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6) utraty zaufania Założyciela. 

6. W przypadku odwołania Prorektora przed upływem kadencji, osoba nowo powołana na to 

stanowisko będzie pełniła funkcję do końca trwania kadencji. 

§ 20 

1. Do kompetencji Prorektora w zakresie zadań dydaktycznych należy w szczególności: 

1) dążenie do planowego rozwoju Uczelni w zakresie dydaktyki; 

2) nadzór nad organizacją przebiegu studiów, w tym w szczególności: 

 powierzanie pracownikom, w porozumieniu z Rektorem, zadań dydaktycznych 

i organizacyjnych; 

 zatwierdzanie planów obciążeń dydaktycznych; 

 wnioskowanie do Rektora o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych 

przez osoby niezatrudnione w Uczelni; 

3) przygotowywanie programu studiów, który określa: 

- efekty uczenia się, o których mowa w ustawie Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

 opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się; 

 liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć; 

4) sporządzanie planów rozwoju dydaktyki, w tym przygotowywanie wniosków 

dotyczących: 

 zmian w programach studiów 

 uruchamiania nowych kierunków studiów 

5) kierowanie studentów na praktyki zawodowe; 

6) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 

zapewnienia i doskonalenia  jakości kształcenia; 

7) dokonywanie okresowych analiz i ocen jakości kształcenia; 

8) promowanie i rozwój kadry naukowej; 

9) dbanie o stan kadrowy niezbędny do utrzymania prawidłowej realizacji zadań 

dydaktycznych Uczelni. 

2. Do zadań Prorektora w zakresie spraw studenckich należy w szczególności: 

1) prowadzenie rejestru uczelnianych organizacji studenckich; 

2) współpraca z samorządem studentów; 
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3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji 

studenckich; 

4) podejmowanie w I instancji decyzji w indywidualnych sprawach studentów; 

5) podejmowanie decyzji w sprawach studenckich nie zastrzeżonych do właściwości 

innych organów; 

1) nadzór nad organizacją życia młodzieży akademickiej w ramach kół zainteresowań 

naukowych, konferencji, obozów i praktyk studenckich; 

3. Zadania Prorektora w zakresie organizacji i kontroli: 

1) sprawy określone w regulaminie studiów; 

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wskazanych przez 

Rektora; 

4. Rektor określa szczegółowy zakres obowiązków Prorektora, o ile postanowienia 

niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

5. Od decyzji podejmowanych przez Prorektora służy odwołanie do Rektora. 

§ 21 

1. Zatrudnienia na stanowisko Kanclerza dokonuje Rektor na wniosek i na warunkach 

określonych przez Założyciela. 

2. Kanclerzem może być osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie 

pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

3. Do kompetencji Kanclerza należy w szczególności: 

a) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami nie będącymi 

nauczycielami akademickimi, 

b) ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków pracowników nie będącymi 

nauczycielami akademickimi. 
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c) wnioskowanie do Rektora o przyznanie nagród osobom nie będącym nauczycielami 

akademickimi. 

d) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni w zakresie zwykłego 

zarządu, a w sprawach przekraczających zwykły zarząd – przedstawianie ich 

Założycielowi do zatwierdzenia; 

e) podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie 

majątku Uczelni oraz jego rozwój; 

f) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków pracy i ochrony przeciwpożarowej; 

g) zapewnienie odpowiednich pomieszczeń oraz ich wyposażenie w sprzęt i aparaturę  

niezbędne do realizacji zadań Uczelni; 

h) zarządzanie środkami finansowymi na rachunkach bankowych Uczelni; 

i) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na rozwój Uczelni 

j) podejmowanie decyzji, w porozumieniu Założycielem, dotyczących prowadzenia przez 

Uczelnię działalności gospodarczej. 

4. Kanclerza może odwołać Założyciel w przypadku, gdy: 

a) składa on rezygnację z pełnionej funkcji; 

b) aktualny stan zdrowia nie gwarantuje właściwego sprawowania funkcji; 

c) nie realizuje wytycznych Założyciela; 

d) jego postępowanie jest niezgodne z interesem i dobrym imieniem Uczelni. 

 

Rozdział IV 

Pracownicy uczelni 

§ 22 

1. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi. 

2. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników: 

1) dydaktycznych; 

2) badawczych; 

3) badawczo-dydaktycznych. 

3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem: 

1) dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów; 

2) badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej; 
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3) badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i 

wychowywanie studentów. 

4. Nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na 

rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych. 

5. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku: 

1) profesora; 

2) profesora uczelni; 

3) adiunkta; 

4) asystenta; 

5) starszego wykładowcy, 

6) wykładowcy, 

7) lektora, 

8) instruktora. 

6. Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala Rektor. 

§ 23 

1. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora. 

2. Na stanowisku profesora uczelni może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 

stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia. 

3. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień 

naukowy doktora. 

4. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł 

zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. 

5. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca stopień 

naukowy doktora i co najmniej 5-letni staż pracy albo posiadająca tytuł zawodowy 

magistra lub trenera I klasy i co najmniej 10-letni staż pracy. 

6. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny i co najmniej 5-letni staż pracy. 

7. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba posiadająca dyplom ukończenia 

studiów wyższych w zakresie danego języka obcego. 

8. Na stanowisku instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca dyplom ukończenia 

studiów wyższych. 

§ 24 
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1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego poprzedzone jest złożeniem przez kandydata 

wymaganej dokumentacji potwierdzającej jego kwalifikacje, dorobek naukowy oraz 

zdolność do wykonywania zawodu. 

2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim, poprzedzony pozytywną weryfikacją 

złożonej dokumentacji, na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub dzieło, 

nawiązuje i rozwiązuje Rektor. 

3. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim może nastąpić na podstawie: 

umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia. 

4. Z nauczycielem akademickim może być zawarta umowa o pracę na czas określony, bądź 

nieokreślony, w wyniku pozytywnej oceny dokonanej przez kierownictwo Uczelni. 

5. W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy Uczelnia jest 

podstawowym miejscem pracy. 

6. Nauczyciel akademicki, dla którego zatrudnienie w Uczelni jest podstawowym miejscem 

pracy, może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u 

jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub badawczo-

dydaktyczną. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego 

zatrudnienia w ramach stosunku pracy z innym pracodawcą wymaga wcześniejszego 

uzyskania zgody Rektora. 

§ 25 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

2. Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela 

akademickiego ustala Rektor w porozumieniu z Założycielem na podstawie zasad 

określonych przez Senat. 

3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk 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; 

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

stanowisku lektora lub instruktora; 

– przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. 
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4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, 

nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w 

godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym: 

1) 1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika badawczo-

dydaktycznego; 

2) 1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – dla pracownika dydaktycznego. 

5. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym 

dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. 

6. Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do ukończenia 

przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego 

zgody. 

7. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego  

w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku. Urlop powinien być wykorzystany w czasie 

wolnym od zajęć dydaktycznych. Tryb udzielania urlopów określa Rektor. 

§ 26 

1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem Rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności 

w zakresie wykonywania obowiązków, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może być 

pozytywna albo negatywna. 

2. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek Rektora. 

W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, 

urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz odbywania służby 

wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o 

czas tej nieobecności. 

3. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk 

oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa Rektor.  

4. Uczelnia umożliwia studentom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny 

nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych 

z kształceniem. 

5. Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 4, określa Rektor. 

6. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę, o której mowa w ust. 4. 

7. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do Rektora. 
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8. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

§ 27 

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie 

dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub 

godności zawodu nauczyciela akademickiego. 

2. Ustanie zatrudnienia w Uczelni nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

przewinienie dyscyplinarne popełnione w trakcie tego zatrudnienia. 

3. Karami dyscyplinarnymi mogą być: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10%–25% na okres od miesiąca 

do 2 lat; 

4) wydalenie z pracy w uczelni. 

4. W postępowaniach dyscyplinarnych w pierwszej instancji orzeka Uczelniana komisja 

dyscyplinarna. 

5. Uczelniana komisja dyscyplinarna powoływana jest przez Rektora.  

6. Osoba pełniąca funkcję organu uczelni może być członkiem komisji dyscyplinarnej po 

upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia tej funkcji. 

7. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania oraz niezależna od organów 

uczelni. Komisja dyscyplinarna samodzielnie ustala stan faktyczny i rozstrzyga 

zagadnienia prawne i nie jest związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących 

prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu. 

8. W skład Uczelnianej komisji dyscyplinarnej wchodzą: 

a) przewodniczący, którym jest zawsze nauczyciel akademicki, 

b) co najmniej dwaj przedstawiciele nauczycieli akademickich, powołani przez Rektora, 

c) co najmniej 1 student, powołany przez Rektora spośród osób wskazanych przez Radę 

Samorządu Studenckiego. 

9. Przewodniczącym składu orzekającego jest nauczyciel akademicki zatrudniony 

na stanowisku nie niższym niż obwiniony.  

10. Kadencja Komisji trwa cztery lata (czas trwania kadencji przedstawicieli studentów 

w komisji wynosi 2 lata) i rozpoczyna się z początkiem kadencji Senatu Uczelni.  
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11. Od orzeczenia Uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przysługuje odwołanie do komisji 

dyscyplinarnej przy ministrze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z 

uzasadnieniem. 

 

Rozdział V 

Studia i studenci 

§ 28 

1. Uczelnia prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz 

kursy specjalistyczne. 

2. Studia I-go stopnia prowadzone są na kierunku wychowanie fizyczne z gimnastyką 

korekcyjno-kompensacyjną. 

3. Studia I-go stopnia trwają 6 semestrów. 

4. Studia II-go stopnia prowadzone są na kierunku wychowanie fizyczne. 

5. Studia II-go stopnia trwają 4 semestry. 

6. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się na 2 semestry  

7. Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów wyższych wraz ze 

stosownymi suplementami, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego 

odzwierciedlającego uzyskanie kwalifikacji na poziomie 6 PRK i na poziomie 7 PRK. 

8. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom 

ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. 

9. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry. 

10. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów 

dokumentujące uzyskanie kwalifikacji podyplomowych. 

11. Absolwenci kursów specjalistycznych otrzymują dyplomy, świadectwa lub certyfikaty 

dokumentujące uzyskanie stosownych kwalifikacji. 

12. Wzory dyplomów ukończenia studiów zatwierdza Senat. 

§ 29 

1. Organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studentów określa Regulamin studiów. 

2. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach określa Senat.  

3. Studia i inne świadczone usługi edukacyjne w uczelni są odpłatne. 

4. Zasady pobierania i wysokość opłat ustala Rektor w porozumieniu z Założycielem. 

§ 30 
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1. Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób 

jej przeprowadzenia. Uchwała senatu jest udostępniana nie później niż do dnia 30 czerwca 

roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja. 

2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. 

3. Rekrutację na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora. 

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 

14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

5. Przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub uczelni 

zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor. Od decyzji Prorektora 

przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

6. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada: 

 świadectwo dojrzałości 

 świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający 

do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym 

uznawaniu wykształcenia. 

7. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów. 

8. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

§ 31 

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, po 

podpisaniu umowy o pobieranie nauki. 

2. Osoba przyjęta na studia składa ślubowanie o następującej treści:  

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej 

osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem 

dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki         

w Białymstoku”. 

3. Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania oraz obowiązkami 

określonymi w Ustawie, Statucie i Regulaminie studiów. 

4. Na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy, Prorektor ma prawo skreślenia studenta z listy 

studentów. Od decyzji Prorektora o skreśleniu z listy studentów przysługuje odwołanie do 

Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
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§ 32 

1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów 

obowiązujących w Uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. 

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez Rektora i Komisję 

dyscyplinarną. 

3. Karami dyscyplinarnymi mogą być: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z ostrzeżeniem; 

4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku; 

5) wydalenie z uczelni. 

4. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają: Komisja dyscyplinarna oraz 

Odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich 

i studentów uczelni. 

5. Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu 

orzekającego, którym jest Prorektor, oraz dwóch nauczycieli akademickich i dwóch 

studentów. 

6. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego 

składu orzekającego, którym jest Rektor, oraz dwóch nauczycieli akademickich i dwóch 

studentów. 

7. Kandydatów do komisji spośród studentów przedstawia Samorząd Studencki. 

8. Członków komisji powołuje Rektor. 

9. Postępowanie przed Komisją dyscyplinarną i Odwoławczą komisją dyscyplinarną 

prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasad i trybu określonego w Ustawie. 

10. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po 

uprzednim wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy. 

11. Student ukarany przez Rektora karą upomnienia może wnieść odwołanie do Komisji 

dyscyplinarnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna może w tym przypadku wymierzyć tylko karę 

upomnienia. 

12. Od orzeczenia Komisji dyscyplinarnej stronom przysługuje odwołanie. 

13. Odwołanie wnosi się do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia. 
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14. Od prawomocnego orzeczenia Odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

§ 33 

1. Wszyscy studenci Uczelni tworzą samorząd studencki. 

2. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

3. Samorząd studencki działa na postawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

4. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, Statutem, Regulaminem studiów lub Regulaminem 

samorządu. 

 

Rozdział VI 

Mienie i finanse uczelni 

§ 34 

1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

2. Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z: 

a) opłat wnoszonych przez studentów i uczestników innych form kształcenia, 

b) działalności naukowej, badawczej i wydawniczej, 

c) darowizn, spadków i zapisów, 

d) dotacji z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

e) udziałów i odsetek, 

f) działalności gospodarczej; 

g) innych źródeł. 

3. Podstawą gospodarki finansowej uczelni jest roczny plan rzeczowo – finansowy 

obejmujący rok kalendarzowy. 

4. Plan rzeczowo - finansowy opracowuje Rektor i przedstawia do akceptacji Założycielowi  

5. W zakresie gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Uczelnia działa 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

6. Zysk netto Uczelni pozostaje w jej dyspozycji i może być przeznaczony na cele statutowe. 
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Rozdział VII 

Utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i organizacja zgromadzeń na terenie 

Uczelni 

§ 35 

1. Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni. 

2. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni: 

1) na wezwanie Rektora; 

2) bez wezwania Rektora – w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

ludzkiego lub klęski żywiołowej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, służby niezwłocznie zawiadamiają Rektora 

o wkroczeniu na teren uczelni. 

4. Rektor może zawrzeć porozumienie z właściwym organem służby określające inne 

przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające przebywanie 

tej służby na terenie uczelni. 

5. Służby są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które 

uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie Rektora. 

6. W sytuacji wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie 

uczelni, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych 

rozmiarach, Rektor niezwłocznie informuje odpowiednie organy właściwe w sprawach 

bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. 

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

przez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń. 

8. Pracownicy uczelni i studenci mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie 

uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni niezbędna jest zgoda Rektora. 

9. Przy organizowaniu zgromadzeń obowiązują następujące zasady porządkowe: 

1) w zgromadzeniu mogą uczestniczyć studenci, pracownicy uczelni oraz osoby 

zaproszone przez Rektora. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby nietrzeźwe 

lub posiadające broń albo inne niebezpieczne narzędzia lub materiały; 

2) organizatorzy zgromadzenia powiadamiają o zamiarze jego zwołania Rektora co 

najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia podając jego cel, miejsce, 

porządek dzienny, datę i czas rozpoczęcia, określenie środków technicznych., które 
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mają być stosowane oraz wskazują osoby odpowiedzialne za przebieg zgromadzenia. 

Rektor może żądać dodatkowych informacji; 

3) Rektor odmawia udzielenia zgody, lub zakazuje zgromadzenia, jeżeli jego cel lub 

program naruszają przepisy prawa; 

4) zgromadzenie musi mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem; 

5) organizatorzy zgromadzenia mają prawo żądać opuszczenia zgromadzenia przez 

osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy prawa lub powszechnie przyjęte 

zasady zachowania w miejscach publicznych, albo usiłuje udaremnić odbycie 

zgromadzenia; 

6) organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami uczelni za ich przebieg. 

7) uczestnicy zgromadzenia po jego zamknięciu lub rozwiązaniu obowiązani są 

niezwłocznie opuścić miejsce zgromadzenia; 

8) Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela. Rektor i jego 

przedstawiciel mogą zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców; 

9) jeżeli przebieg zgromadzenia narusza przepisy prawa, Rektor lub jego przedstawiciel, 

po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie. 

 

 

Rozdział VIII 

Sposób likwidacji uczelni 

§ 36 

1. Decyzję w sprawie likwidacji uczelni podejmuje Założyciel, za zgodą ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego, w przypadku trwałego braku środków finansowych, 

uniemożliwiających kontynuowanie działalności lub braku kandydatów na studia. 

2. Likwidacja uczelni na podstawie decyzji Założyciela może nastąpić po zapewnieniu 

studentom możliwości kontynuowania kształcenia. 

3. Likwidacja uczelni może również nastąpić w przypadku cofnięcia przez Ministra 

pozwolenia na utworzenie uczelni lub wydania przez ministra decyzji nakazującej 

likwidację uczelni przez Założyciela.  

4. Likwidację prowadzi Założyciel. 

5. Założyciel przystępuje do likwidacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia postawienia 

Uczelni w stan likwidacji. 

6. Założyciel niezwłocznie zawiadamia ministra o przystąpieniu do likwidacji. 
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7. W okresie likwidacji uczelnia używa dotychczasowej nazwy z dodaniem wyrazów:  

„w likwidacji”. Zapis ten nie dotyczy dyplomów, a także świadectw wydawanych 

w okresie likwidacji. 

8. Założyciel niezwłocznie zawiadamia ministra o zakończeniu likwidacji. 

9. Z dniem wykreślenia z ewidencji uczelnia traci osobowość prawną. 

10. Majątek pozostały po likwidacji uczelni przechodzi na własność Założyciela. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 37 

1. Traci moc statut zatwierdzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

30 sierpnia 2007 r. nr DSW-3-07-411-199/07. 

2. Statut wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat. 

 

 

 



Załączniki 

Załącznik 1 

 

Opis i wzór godła, sztandaru i flagi Uczelni 

 
§ 1 

 

1. Godło stanowi napis WSWFiT Białystok w otoczeniu sylwetki lekkoatlety, trzech pasów 

stylizowanych na bieżnię lekkoatletyczną oraz liścia dębu. Godło Uczelni ma w całości ma 

kolor zielony. 

2. Sztandar ma wymiary 100x100cm. Awers na żółtym tle, posiada w środku godło Uczelni, 

wokół którego znajduje się napis w kolorze zielonym „Wyższa Szkoła Wychowania 

Fizycznego i Turystyki w Białymstoku”. Rewers na czerwonym tle, posiada godło 

państwowe w kolorze srebrnym ze złotą koroną, dziobem i pazurami, nad którym znajduje 

się napis „Rzeczpospolita Polska”. 

3. Flaga ma wymiary 130x85 cm. Flaga ma barwy zielono-żółte. Na zielonym tle widnieje 

godło Uczelni oraz adres www.wswfit.com.pl 

 

Godło Uczelni 

 

 

Flaga Uczelni 
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Awers sztandaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewers sztandaru 
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Załącznik nr 2 

Zasady używania sztandaru, flagi i godła Uczelni 

 

§ 1 

1. Godło Uczelni może być eksponowane w salach budynku Uczelni i innych miejscach 

uznanych za godne oraz na odznakach, drukach, w wydawnictwach Uczelni i 

interaktywnych polach eksploatacji. 

2. Używanie godła Uczelni wymaga zgody Rektora Uczelni. Zgody rektora nie wymaga 

używanie godła Uczelni przez samą WSWFiT w Białymstoku, a także przez jej 

pracowników i studentów. Zapis powyższy stosuje się również odpowiednio do logo 

WSWFiT w Białymstoku 

3. Godło Uczelni stanowi element sztandaru Uczelni. 

§ 2 

1. Sztandar Uczelni jest przechowywany w oszklonej gablocie w holu Uczelni. 

2. Sztandar Uczelni towarzyszy uroczystościom akademickim i państwowym, takim jak: 

a) uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, 

b) przyjęcie w poczet studentów (immatrykulacja), 

c) wręczenie dyplomów magisterskich, 

d) uroczystości pogrzebowe osób szczególnie zasłużonych dla Uczelni, 

e) rocznice i święta narodowe. 

3. Sztandar Uczelni może być używany również przy innych okazjach, niż wymienione 

w ust. 2, w tym poza siedzibą Uczelni. Użycie sztandaru poza siedzibą Uczelni wymaga 

zgody Rektora. 

4. Poczet sztandarowy tworzy troje studentów, ubranych w galowy strój akademicki 

uzupełniony przez białe rękawiczki i szarfy biało-czerwone. Poczet sztandarowy, na 

wniosek Rektora, uzasadniony okolicznościami danej uroczystości, może tworzyć również 

trzech pracowników Uczelni. 

5. Podczas każdorazowego wprowadzania sztandaru na miejsce uroczystości i podczas jego 

wyprowadzania, uczestników obowiązuje postawa zasadnicza, zaś członków pocztu 

musztra. 

6. Uroczystość z udziałem sztandaru powinna mieć zawsze charakter i przebieg oficjalny. 

§ 3 

1. Barwy Uczelni powinny być używane z zachowaniem szacunku. 

2. Barwy Uczelni mogą być umieszczane i używane we wszystkich oficjalnych dokumentach 

oraz wydawnictwach Uczelni. 
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Załącznik 3 

Okrągła pieczęć Uczelni, 

obowiązująca na wszystkich dokumentach WSWFiT w Białymstoku  

od dnia 1 października 2012 roku 

 

 

 

 

 


