
UCHWAŁA NR 73/2017 
Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 
z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

i przyjęcia tekstu jednolitego 
 
Na podstawie art. 59 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2138), po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych działających w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1  
W Statucie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjętym uchwałą 
Nr 16/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 
18 stycznia 2017 r., zmienionym uchwałą Nr 35/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., uchwałą nr 
48/2017 z dnia 17 maja 2017 r. oraz uchwałą nr 55/2017 z dnia 27 września 2017 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Akademia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), zwanej dalej „ustawą”, oraz 
niniejszego statutu.”; 
 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Podczas uroczystości rektor, prorektorzy, dziekani oraz dyrektorzy  podstawowych 
jednostek organizacyjnych niebędących wydziałem używają tradycyjnie przyjętych 
ubiorów akademickich oraz przysługujących im insygniów pełnionych urzędów.”; 
 

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Rektor przeprowadza z dziekanami wydziałów oraz dyrektorami podstawowych 
jednostek organizacyjnych niebędących wydziałem Akademii konsultacje dotyczące 
zgłoszonych kandydatur. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji kandydatura jest 
przedstawiana na posiedzeniu właściwej rady wydziału.”; 
 

4) § 14 otrzymuje brzmienie:  
„1. Jednostki organizacyjne Akademii tworzy się, łączy, przekształca lub likwiduje 
stosownie do potrzeb wynikających z zadań Akademii oraz możliwości kadrowych i 
finansowych w chwili podejmowania decyzji o utworzeniu, połączeniu, 
przekształceniu lub likwidacji danej jednostki. 
2. Podstawową jednostkę organizacyjną Akademii stanowi wydział, którego zadaniem 
jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz 
kształcenie kadry naukowej, w tym poprzez studia doktoranckie. Akademia może 
również tworzyć inne podstawowe jednostki organizacyjne niebędące wydziałem. 
3. Akademia, może w ramach wydziału  tworzyć instytuty, katedry, zakłady, 
pracownie, zespoły dydaktyczne, zespoły badawcze, laboratoria, studia, poradnie, 
biblioteki, archiwa, ośrodki, muzea, jednostki administracji, jednostki usługowe oraz 
inne jednostki organizacyjne.  



4. W ramach podstawowych jednostek organizacyjnych niebędących wydziałem mogą 
być tworzone jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem 
instytutów.  
5. Akademia może, na podstawie porozumień z innymi uczelniami, tworzyć jednostki 
międzyuczelniane, a także jednostki wspólne.  
6. Akademia może tworzyć, w trybie określonym w ust. 5, jednostki wspólne także  
z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również 
zagranicznymi.  
7. Porozumienie, o którym mowa w ust. 6, określa organizację, sposób 
funkcjonowania i finansowania jednostki międzyuczelnianej lub jednostki wspólnej, 
zasady prowadzenia studiów i kształcenia w innych formach, określonych w §4 ust. 2 
pkt 6, oraz zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectwa 
ukończenia kształcenia. 
8. Akademia może zakładać i prowadzić, na zasadach określonych w przepisach 
Prawa oświatowego, przedszkola, szkoły różnych szczebli i typów oraz poradnie 
i inne placówki działające na rzecz edukacji, opieki i wsparcia.”; 

 
5) § 15 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wydział oraz podstawowa jednostka organizacyjna niebędąca wydziałem 
organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a 
także badania naukowe, utrzymuje więzi z praktyką oraz z krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami i instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi i 
oświatowymi. 
2. Wydział oraz podstawowa jednostka organizacyjna niebędąca wydziałem prowadzi 
jeden lub więcej kierunków studiów.”; 
 

6) § 16 skreśla się ust. 3-6; 
 

7) w § 17 skreśla się ust. 1; 
 
8) w § 17 ust. 5 -7 otrzymują brzmienie:  

„5. Instytut, katedrę, zakład lub inną jednostkę organizacyjną tworzy, przekształca i 
likwiduje rektor na wniosek odpowiednio dziekana zaopiniowany przez właściwą radę 
wydziału lub na wniosek dyrektora zaopiniowany przez właściwą radę podstawowej 
jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem. 
6. Pracownię tworzy, przekształca i likwiduje odpowiednio dziekan lub dyrektor na 
wniosek kierującego instytutem, zaopiniowany odpowiednio przez właściwą radę 
wydziału lub radę podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.  
7. Poradnie tworzy, przekształca i likwiduje rektor odpowiednio na wniosek dziekana 
w przypadku wydziału lub dyrektora w przypadku podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem, zaopiniowany przez właściwy organ kolegialny 
danej jednostki.”; 
 

9) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Szczegółową organizację i zadania instytutu oraz innych wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych w ramach wydziału oraz podstawowej jednostki organizacyjnej 
niebędącej wydziałem, wymienionych w § 14 ust. 3, określa regulamin wydany 
odpowiednio przez dziekana po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału lub 
dyrektora po zasięgnięciu opinii właściwej rady podstawowej jednostki organizacyjnej 
niebędącej wydziałem.”; 



 
10) w § 20 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  
„2. Senat, na wniosek odpowiednio rady wydziału lub rady podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem, może wyrazić zgodę na utrzymanie lub nadanie, 
na czas określony, statusu katedry jednostce niespełniającej wymogów, o których mowa 
w ust. 1. 
3. Kierownika katedry powołuje rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej  zaopiniowany przez radę tej jednostki.”; 

 
11) w § 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  
„2. Senat, na wniosek odpowiednio rady wydziału lub rady podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem, może wyrazić zgodę na utrzymanie lub nadanie, 
na czas określony, statusu zakładu jednostce niespełniającej wymogów, o których mowa 
w ust. 1. 
3. Kierownika zakładu powołuje rektor na wniosek odpowiednio dziekana wydziału 
zaopiniowany przez radę wydziału lub dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej 
niebędącej wydziałem, zaopiniowany przez radę tej jednostki.”; 

 
12) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Kierownika pracowni powołuje odpowiednio dziekan wydziału lub dyrektor 
podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, na wniosek kierującego 
instytutem, katedrą lub zakładem.”; 
 

13) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Kierownika poradni powołuje rektor na wniosek odpowiednio dziekana wydziału 
lub dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.”; 
 

14) w § 25 skreśla się ust. 5; 
 

15) w § 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„8. Członkami rady nie mogą być osoby pełniące funkcje rektora, prorektora, 
dziekana, prodziekana, dyrektora oraz zastępcy dyrektora podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem lub dyrektora instytutu.”; 
 

16) § 30 otrzymuje brzmienie:  
„Organami kolegialnymi Akademii są senat, rady wydziałów oraz rady podstawowych 
jednostek organizacyjnych niebędących wydziałami.”; 
 

17) w § 32 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:  
„16) uchylanie uchwał rad podstawowych jednostek organizacyjnych sprzecznych z 
ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi 
Akademii lub naruszających jej ważny interes;”; 
 
 

18) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu: 
„1. W skład rady podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem 
wchodzą: 

1) wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tej jednostce; 
2) kierownik sekretariatu tej jednostki 



3) wybrani przedstawiciele samorządu studentów jednostki w liczbie nie 
mniejszej  niż 20% składu rady.  

2. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej 
wydziałem uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele kanclerza i kwestora 
oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Akademii, po jednym 
z każdego związku.  

3. W posiedzeniu rady podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem 
mogą uczestniczyć zaproszeni przez dyrektora goście.  

4. Postanowienia § 37 - § 39 stosuje się odpowiednio do podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem.”; 

 
19) w § 44 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Akademii  
z zastrzeżeniem §97 ust. 3 oraz określa zakresy obowiązków nauczycieli 
akademickich;”; 
 

20) w § 44 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) uchyla decyzje dziekanów wydziałów i dyrektorów podstawowych jednostek 
organizacyjnych niebędących wydziałem sprzeczne z przepisami prawa, statutem oraz 
regulaminem studiów;”; 
 

21) po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu: 
„Postanowienia § 45 znajdują odpowiednie zastosowanie  do dyrektora podstawowej 
jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.”; 
 

22) § 46 otrzymuje brzmienie:  
„Organami wyborczymi Akademii są kolegia elektorów Akademii oraz wydziałowe 
kolegia elektorów. Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych 
niebędących wydziałem są bezpośrednie.”; 
 

23) § 47 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani wydziałów oraz dyrektorzy 
podstawowych jednostek organizacyjnych niebędących wydziałem i ich zastępcy 
powoływani są w drodze wyborów, z zastrzeżeniem  ust. 3.  
2. Wyboru rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Akademii, wyboru 
dziekana i prodziekanów wydziału dokonują kolegia elektorów danego wydziału, zaś 
wyboru dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem i jego 
zastępcy dokonują bezpośrednio pracownicy  danej jednostki. 
3. Pierwszego dziekana nowo tworzonego wydziału oraz dyrektora nowo tworzonej 
podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem wyłonionego w drodze 
konkursu przeprowadzanego zgodnie z § 57a powołuje rektor. Pierwszego 
prodziekana wydziału oraz zastępcę dyrektora nowo tworzonej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem powołuje rektor.  
4. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi do senatu i rad wydziałów dokonywane są na zebraniach 
wyborczych w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich i pracowników. 
5. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi do kolegiów elektorów są bezpośrednie. 
6. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów 
w organach kolegialnych i wyborczych określa regulamin samorządu studentów 



i regulamin samorządu doktorantów. 
7. Wybory przeprowadzają uczelniana komisja wyborcza i komisje wyborcze w 
podstawowych jednostkach organizacyjnych.”; 
 

24) w § 49 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  
„13. Zebranie kolegium elektorów Akademii w celu wyboru rektora zwołuje 
uczelniana komisja wyborcza, i – odpowiednio – wydziałowa komisja wyborcza w 
celu wyboru dziekana. Zebranie wyborcze pracowników podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem w celu wybory dyrektora zwołuje komisja 
wyborcza tej jednostki.”; 

 
25) § 50 otrzymuje brzmienie:  

„1. Nie później niż w grudniu ostatniego roku kadencji senat wybiera uczelnianą 
komisję wyborczą, zaś nie później niż w styczniu ostatniego roku kadencji rady 
podstawowych jednostek organizacyjnych wybierają komisje wyborcze w tych 
jednostkach. 
2. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzi do jedenastu osób; w skład  
komisji wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej wchodzi do siedmiu osób. 
Członkiem komisji wyborczych nie może być osoba pełniąca funkcję organu 
jednoosobowego Akademii. 
3. Do składu uczelnianej komisji wyborczej powoływany jest: 

1) jeden przedstawiciel każdej podstawowej jednostki organizacyjnej wybrany 
spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez odpowiednią daną radę; 

2)  przedstawiciel samorządu doktorantów oraz przedstawiciel samorządu 
studentów. 

4. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji 
z członkostwa w komisji. Na jej miejsce właściwy organ wybiera inną osobę lub 
zawiesza mandat członka komisji na czas wyborów. Kandydat, którego mandat 
został zawieszony, traci swój mandat, a skład komisji uzupełnia organ ją 
powołujący. 

5. Postanowienie ust. 4 nie dotyczy kandydatów na elektorów. 
6. Tryb wyboru komisji, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio senat i rady 

podstawowych jednostek organizacyjnych. 
7. Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji 

wyborczych zgodnie z ust. 1. 
8. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego komisji w czasie trwania 

kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, przy 
uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 2-5. Kooptacji dokonują pozostali 
członkowie zwykłą większością głosów. W drodze kooptacji powołać można nie 
więcej niż 1/3 członków komisji.”; 

 
26) w § 51 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

3) nadzorowanie przebiegu wyborów w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych;”; 
 

27) w § 51 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
„13. podejmowanie innych działań dotyczących wyborów, nieuregulowanych  
w ustawie bądź w statucie Akademii;”; 
 
 



28) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu: 
„.Postanowienia § 55 oraz § 56 znajdują odpowiednie zastosowanie do komisji 
wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.”; 
 

29) w § 57 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„4. Postanowienia ust. 1 – 3 znajdują odpowiednie zastosowanie do dyrektora i 
zastępcy dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, z 
tymże wybory są dokonywane bezpośrednio przez pracowników tej jednostki.”; 
 

30) po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:  
„1. Pierwszego dziekana nowo tworzonego wydziału oraz pierwszego dyrektora nowo 

tworzonej podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem powołuje 
rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w tworzonej jednostce na 
czas do upływu trwającej kadencji władz Akademii, po przeprowadzeniu 
konkursu. 

2. Komisję konkursową powołuje rektor.  
3. Ogłoszenie o konkursie na funkcję kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej, które rektor zamieszcza w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
powołania komisji konkursowej, na tablicy ogłoszeniowej we właściwej 
podstawowej jednostce organizacyjnej, zawiera: 
1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy; 
2) informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych stawianych osobom przystępującym do konkursu; 
3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia do konkursu ; 
4) wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń; 
5) określenie terminu składania zgłoszeń. 

4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 3 są: 
1) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie 

obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi 
funkcjami oraz o okresie ich pełnienia; 

2) koncepcja rozwoju podstawowej jednostki organizacyjnej złożona w wersji 
papierowej oraz elektronicznej.  

5. Konkurs na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 
przeprowadza się w dwóch etapach: 
1) pierwszy etap konkursu obejmuje: 

a) ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem 
formalnym; 

b) ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, 
doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych przez kandydatów.  

2) drugi etap konkursu obejmuje: 
a) ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania podstawową 

jednostką organizacyjną; 
b) rozmowę kwalifikacyjną. 

6. Komisja obraduje na posiedzeniach.  
7. Komisja dokonuje oceny doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wiedzy i 

predyspozycji do pełnienia funkcji kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej osób dopuszczonych do udziału w konkursie, po czym podejmuje 
uchwałę o przedstawieniu rektorowi kandydata na funkcję kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej. 



8. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są podejmowane w głosowaniu tajnym  
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. 

9. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują 
wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu. 

10. W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć przedstawiciel zakładowych 
organizacji związkowych.”; 

 
31) § 58 otrzymuje brzmienie:  
„1. Wybory rektora, prorektorów, dziekanów  prodziekanów, dyrektorów podstawowych 
jednostek organizacyjnych i ich zastępców odbywają się kolejno w odrębnych terminach 
ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym że wybory rektora i prorektorów 
powinny być przeprowadzone do 30 kwietnia, a dziekanów i prodziekanów oraz 
dyrektorów i zastępców dyrektorów do 31 maja w ostatnim roku upływającej kadencji. 
2. Wybory mogą się odbyć przy obecności co najmniej 2/3 liczby elektorów, w 

przypadku wyborów ogólnouczelnianych oraz wydziałowych, zaś w przypadku 
wyborów w podstawowej jednostce organizacyjnej niebędącej wydziałem przy udziale 
co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania w jednostce.”; 
 

32) w § 59 ust. 2  otrzymuje brzmienie:  
„2. Funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana wydziału oraz dyrektora 
podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem oraz jego zastępcy nie 
można łączyć z funkcją dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu Akademii.”; 
 

33) w § 60 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:  
„20. kandydaci na stanowisko rektora i dziekana prezentują, odpowiednio, kolegiom 
elektorów Akademii bądź wydziału swój program działania, zaś kandydaci na 
stanowisko dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem 
prezentują swój program działania pracownikom tej jednostki.”; 
 

34) w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. W razie zwolnienia stanowiska rektora, prorektora, dziekana i prodziekana oraz 
dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem oraz jego 
zastępcy w czasie trwania kadencji, kolegium elektorów Akademii, kolegium 
elektorów wydziału oraz komisja wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej 
niebędącej wydziałem, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od daty zwolnienia 
stanowiska, dokonuje wyboru na okres do końca kadencji, z zastrzeżeniem §61 
ust. 3.”; 
 

35) w § 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„8. W przypadku zawieszenia dziekana wydziału lub dyrektora podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem w pełnieniu funkcji, obowiązki dziekana pełni 
prodziekan wskazany przez rektora, zaś obowiązki dyrektora podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem pełni zastępca dyrektora wskazany przez 
rektora.”; 
 

36) w § 63 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Pierwszy dyrektor podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępca mogą być 
odwołani przez rektora, zaś dyrektor i zastępca pochodzący z wyborów mogą być 
odwołani przez rektora na wniosek ¾ składu rady podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem.”; 



 
37) w § 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby 
niespełniającej wymagań określonych w ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej opinii 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.”; 
 

38) w § 72 skreśla się ust. 2; 
 

39) w §74 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Oceny dokonuje komisja powołana przez senat spośród nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, w skład której wchodzi 
każdorazowo prorektor ds. nauki. Przewodniczącym komisji jest osoba posiadająca 
tytuł naukowy profesora powołana przez senat. W pracach komisji mogą uczestniczyć, 
w charakterze obserwatorów, przedstawiciele związków zawodowych działających w 
Akademii. Prace komisji są protokołowane.”; 
 

40) w § 79 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) dziekani wydziałów, dyrektorzy podstawowych jednostek organizacyjnych 
niebędących wydziałami oraz osoby kierujące jednostkami ogólnouczelnianymi i 
międzywydziałowymi;”; 

 
41) w § 81 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  
„7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do rekrutacji na studia prowadzone w 
podstawowej jednostce organizacyjnej niebędącej wydziałem.”; 

 
42) w § 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Studentowi stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie 
wyższej niż minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 
847 z późn. zm.), w okresie do 10 miesięcy.”; 

 
43) w załączniku nr 3 do statutu, po ust. 39 dodaje się ust. 40 w brzmieniu:  

„40. Postanowienia ust. 1-39 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do trybu pracy 
rad podstawowych jednostek organizacyjnych niebędących wydziałem.”. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

Przewodniczący Senatu APS 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 

 


