Uchwała Nr 000-8/1/2019 Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Uczelni uchwalonym przez Senat w dniu 30 maja
2019 r. - uchwała Nr 000-5/1/2019.

1. Na podstawie:
-

art. 28 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii:
- Rady Uczelni (uchwała nr I/25/09/2019 z dnia 25 września 2019 r.),
- działających w Uczelni związków zawodowych:
- Związku Zawodowego Profesorów UTH Radom,
- Zarządu ZNP,
- K.Z. NSZZ ,,Solidarność”
z dnia 23 września 2019 r.,

Senat uchwala w statucie Uczelni następujące zmiany:
1) w § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
,,6. Ta sama osoba może pełnić tę samą funkcję kierowniczą nie więcej niż dwie następujące
po sobie kadencje. W przypadku wygaśnięcia funkcji Prorektora w trakcie kadencji, Rektor
powołuje na jego miejsce nową osobę na okres do końca kadencji. Niepełnej kadencji nie
wlicza się do okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.”;
2) w § 23 ust. 1:
pkt. 2, 4 i 5 otrzymują brzmienie:
,,2)

23 wybranych przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w Uczelni
jako podstawowym miejscu pracy i spełniających warunki określone w art. 20 ust. 1
pkt. 1-5 i 7 ustawy, co stanowi 51% składu Senatu;

4)

11 wybranych przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach
innych niż określone w pkt. 2, którzy są zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy i spełniają warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy, w tym
1 przedstawiciel
nauczycieli
akademickich
zatrudnionych
w jednostkach
międzywydziałowych, co stanowi 24% składu Senatu;

5)

2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy są
zatrudnieni w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy i spełniają warunki określone
w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy, co stanowi 5% składu Senatu.”;

3) w § 32 ust. 1:
pkt. 1, 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:
,,1) 31 profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy i spełniających warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1 – 5 i 7 ustawy;
3) 13 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone
w pkt. 1, którzy są zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy i spełniają
warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy;
4) 1
przedstawiciel
nauczycieli
akademickich
zatrudnionych
w jednostkach
międzywydziałowych, który jest zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu
pracy i spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy;
5) 3 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy są zatrudnieni
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy i spełniają warunki określone w art. 20
ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy.”;
4) w § 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Uczelniana Komisja Wyborcza określa liczby mandatów do Senatu.”;
5) § 89 otrzymuje nowe brzmienie:
,,1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności o charakterze
badawczym, szkoleniowym, usługowym i wytwórczym, wyodrębnioną organizacyjnie
i finansowo od działalności statutowej.
2. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą w formie wydzielonych finansowo
jednostek organizacyjnych lub w innej formie organizacyjno-prawnej przewidzianej
przepisami prawa, w szczególności w formie spółek kapitałowych. Uczelnia w celu
prowadzenia działalności gospodarczej może również zawierać umowy z innymi
podmiotami.
3. Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej jest częścią składową wyniku
finansowego Uczelni i jest przeznaczany na jej cele statutowe.”;

6) Rozdział IX. Przepisy przejściowe i przepisy końcowe otrzymuje nowe brzmienie:
,,Rozdział IX. Przepisy przejściowe i przepisy końcowe
§ 95
Prorektorzy wybrani na kadencję 2016-2020 stają się z dniem 1 października 2019 r. osobami
pełniącymi funkcję kierowniczą prorektora w rozumieniu statutu do dnia 31 sierpnia 2020 r.
§ 96
Prorektorzy, o których mowa w § 95, pozostają członkami Senatu z głosem stanowiącym do dnia
31 sierpnia 2020 r.
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§ 97
1. Z dniem wejścia w życie statutu wygasają mandaty członków Senatu, którzy pełnili funkcję
dziekanów wydziałów istniejących do dnia 30 września 2019 r.
2. Osoby powołane na stanowiska dziekanów wydziałów utworzonych z dniem 1 października
2019 r. biorą udział w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym do dnia 31 sierpnia 2020 r.
§ 98
1. Uczelniana Komisja Wyborcza powołana na kadencję 2016-2020 działa do dnia powołania
Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z § 27 ust. 2 statutu.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej, o której mowa
w ust. 1, jej członkiem staje się osoba powołana przez Rektora.
3. Do dnia 31 stycznia 2020 r. Rektor powołuje nową Uczelnianą Komisję Wyborczą, zgodnie
z § 27 ust. 2 statutu.
4. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. wybory uzupełniające do Senatu we wszystkich grupach
przedstawicielskich, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 statutu Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca
2015 r. (uchwała Nr 000-6/1/2015 Senatu UTH Radom z dnia 25 czerwca 2015 r.
z późn. zm.), przeprowadza się na postawie przepisów dotychczasowych. W przypadku
wygaśnięcia mandatu przedstawiciela z podstawowej jednostki organizacyjnej istniejącej do
dnia 30 września 2019 r., mandat otrzymuje nowa podstawowa jednostka organizacyjna.
Przypisania mandatu do nowej jednostki dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
§ 99
Pierwsze
regulaminy
wydziałów,
jednostek
międzywydziałowych,
pozawydziałowych
i ogólnouczelnianych utworzonych na mocy niniejszego statutu, Rektor nadaje samodzielnie.
§ 100
1. Kadencja stałych Komisji Senackich, powołanych na podstawie przepisów obowiązujących
przed dniem 1 października 2019 r., ulega skróceniu i kończy się z dniem wejścia w życie
statutu.
2. Senat powoła pierwsze stałe Komisje Senackie, o których mowa w § 26 ust. 2 statutu, na
kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r.
§ 101
Kadencja:
1) Rady Bibliotecznej,
2) Rady Jednostek Międzywydziałowych,
wybranej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2019 r., ulega
skróceniu i kończy się z dniem wejścia w życie statutu.
§ 102
Uczelniana Komisja dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich wybrana na podstawie przepisów
obowiązujących przed dniem 1 października 2019 r. staje się Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną
ds. Nauczycieli Akademickich w rozumieniu § 62, a jej kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia
2020 r.
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§ 103
Rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich staje się z dniem wejścia w życie statutu
rzecznikiem dyscyplinarnym w rozumieniu art. 277 ustawy, a jego kadencja trwa do dnia 31 grudnia
2020 r.
§ 104
Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów staje się z dniem wejścia w życie statutu rzecznikiem
dyscyplinarnym do spraw studentów w rozumieniu ustawy, a jego kadencja trwa do dnia 31 grudnia
2020 r.
§ 105
1.
2.
3.

4.

Pracownicy Uczelni zatrudnieni na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie
niniejszego statutu, pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy statutu z dnia 25 czerwca
2015 r. dotyczące mianowania.
Opinię, o której mowa w § 72 ust. 4 zdanie 2 statutu Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimiera Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r., wyraża
Senat bez względu na miejsce zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
Osoba zatrudniona przed dniem 1 października 2018 r. na stanowisku docenta, na podstawie
mianowania na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku do końca okresu
wskazanego w akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego,
w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury. Jeżeli
z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do
emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym
nabędzie to prawo.
§ 106

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wszczęte przed dniem 1 października 2019 r. toczą
się dalej według dotychczasowych przepisów, określonych w statucie Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r.
§ 107
Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych
programów kształcenia.
§ 108
Od studentów studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, Uczelnia pobiera opłaty
na podstawie zawartych umów określających warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem
studiów oraz opłat za usługi edukacyjne.
§ 109
1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
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2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nadzór merytoryczny nad studiami
doktoranckimi sprawuje Senat.
3. W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r. Uczelnia może
prowadzić Szkołę Doktorską w co najmniej dwóch dyscyplinach, jeżeli posiada uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora w tych dyscyplinach.
§ 110
1. Doktoranci studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą
otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę,
stypendium Rektora, zakwaterowanie i wyżywienie na zasadach określonych w regulaminie
świadczeń dla studentów, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, jednak nie dłużej niż do
dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać
stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz zwiększenie tego stypendium na zasadach określonych
w regulaminach, o których mowa w art. 200a ust. 1 tejże ustawy.
§ 111
1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. samorząd doktorantów tworzą doktoranci Szkół Doktorskich oraz
uczestnicy studiów doktoranckich, prowadzonych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. w skład komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 81 ust. 2
statutu, wchodzą:
1) po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdą z dyscyplin naukowych bądź
artystycznych, w której prowadzona jest Szkoła Doktorska, oraz po jednym nauczycielu
akademickim reprezentującym dyscyplinę naukową bądź artystyczną, w której prowadzone
są studia doktoranckie;
2) po jednym doktorancie reprezentującym daną dyscyplinę naukową bądź artystyczną,
w której prowadzona jest Szkoła Doktorska oraz po jednym uczestniku studiów
doktoranckich
- przy czym nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
§ 112
W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie statutu właściwe organy i jednostki Uczelni
dostosują do statutu obowiązujące na Uczelni wewnętrzne akty normatywne oraz wydadzą akty
normatywne przewidziane w statucie.
§ 113
1. Traci moc statut Uczelni uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 25 czerwca 2015 r.,
z zastrzeżeniem § 105 i § 106 niniejszego statutu.
2. Zachowują moc wewnętrzne akty prawne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu Uczelni z dnia 25 czerwca 2015 r. w zakresie,
w jakim nie są one sprzeczne z niniejszym statutem, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
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§ 114
1. Statut uchwalony został przez Senat Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uchwałą Nr 000-5/1/2019 na posiedzeniu w dniu
30 maja 2019 r. po zasięgnięciu opinii:
- Rady Uczelni (uchwała nr II/29/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r.);
- działających w Uczelni związków zawodowych:
 Związek Zawodowy Profesorów UTH Radom,
 Zarządu ZNP,
 K.Z. NSZZ „Solidarność”,
z dnia 16 maja 2019 r.;
- Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego z dnia 8 maja 2019 r.;
- Rady Samorządu Doktorantów z dnia 10 maja 2019 r.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 115
Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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