Uchwała Nr 000-5/8/2021 Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: 1) uchwalenia zmian w statucie Uczelni uchwalonym przez Senat w dniu 30 maja
2019 r. - uchwała Nr 000-5/1/2019 z późn. zm.,
2) uchwalenia tekstu jednolitego statutu.
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
- § 24 ust. 1 pkt 1 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia
30 maja 2019 r. z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii:
- Rady Uczelni (uchwała nr I/22/03/2021 z dnia 22 marca 2021 r.),
- działających w Uczelni związków zawodowych:
- Związku Zawodowego Profesorów UTH Radom,
- Zarządu ZNP,
- K.M. NSZZ ,,Solidarność”
z dnia 16 marca 2021 r.,
Senat uchwala w statucie Uczelni następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
5. Oficjalnymi skrótami nazwy Uczelni są określenia: „UTH Rad.”, „UTH Radom”
i „Uniwersytet Radom”.;
2) w § 17 ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 17
2.
22) przyjmuje oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zwane dalej „oświadczeniem lustracyjnym" lub
informacją, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwaną dalej „informacją lustracyjną”,
od osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych, kandydata na członka Rady
Uczelni, członka Kolegium Elektorów, członka Senatu, członka organu w rozumieniu
art. 17 ust. 2 ustawy oraz od kandydata do pełnienia funkcji organu w rozumieniu tego
przepisu;”;
3) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26
1. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje opiniodawcze, określając ich skład oraz
zadania.
2. Kandydatów na członków komisji senackich wskazuje Rektor.
3. Senat może powołać do składu komisji przedstawicieli związków zawodowych.”;
4) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:
,,§ 27a

1. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele wspólnoty
Uczelni:
1) po jednej osobie wskazanej przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
spośród nauczycieli akademickich tej jednostki;
2) jeden przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki;
3) jeden przedstawiciel doktorantów delegowany przez samorząd doktorantów;
4) jeden przedstawiciel pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
spośród osób wskazanych przez Rektora;
5) przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednej osobie
desygnowanej przez każdy związek.
2. W skład komisji wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej wchodzą następujący
przedstawiciele wspólnoty tej jednostki:
1) trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce,
wskazanych przez kierownika tej jednostki;
2) jeden przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki;
3) jeden przedstawiciel doktorantów delegowany przez samorząd doktorantów, jeżeli
wydział organizuje kształcenia na studiach doktoranckich;
4) jeden przedstawiciel pracowników jednostki niebędących nauczycielami
akademickimi, wskazany przez kierownika tej jednostki;
5) przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednej osobie
desygnowanej przez każdy związek.
3. Kandydatów do komisji wyborczych spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze
mogą zgłaszać w swoich grupach osoby posiadające to prawo.”;
5) § 28 otrzymuje brzmienie:
,,§ 28
1. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1) przygotowanie
regulaminu
wyborczego
ustalającego
szczegółowy
tryb
przeprowadzania wyborów w Uczelni i przedstawienie go Senatowi do zatwierdzenia;
2) przygotowanie terminarza szczegółowych czynności wyborczych w Uczelni
i wytycznych co do terminarzy wyborczych w podstawowych jednostkach
organizacyjnych oraz przedstawienie ich Senatowi do zatwierdzenia;
3) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu wyborów w podstawowych jednostkach
organizacyjnych;
4) ustalanie list wyborczych, przeprowadzanie wyborów członków Kolegium Elektorów
i członków Senatu w jednostkach niewchodzących w skład podstawowych jednostek
organizacyjnych oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi i stwierdzanie dokonania ich wyboru;
5) organizowanie i przeprowadzanie, w formie zebrań tradycyjnych lub przy użyciu
systemów informatycznych zapewniających możliwość udziału w nich wspólnoty
akademickiej, zebrań wyborczych z udziałem kandydatów na funkcję Rektora;
6) przeprowadzanie wyborów Rektora;
7) stwierdzanie dokonania wyboru Rektora;
8) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów;
9) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu;
10) zabezpieczanie dokumentacji wyborów.
2. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora, Uczelniana Komisja Wyborcza
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu
Kolegium Elektorów oraz otwartym zebraniom prezentacyjnym kandydatów na Rektora.
3. Za aktualizację składu Komisji odpowiada jej Przewodniczący.”;
6)

§ 29 otrzymuje brzmienie:
,,§ 29
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1. Do zadań komisji wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej należy
w szczególności:
1) ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych w podstawowej jednostce
organizacyjnej zgodnie z wytycznymi Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz
przekazywanie go Uczelnianej Komisji Wyborczej do zatwierdzenia;
2) ustalanie list wyborczych oraz organizowanie i przeprowadzanie wyborów członków
Kolegium Elektorów i członków Senatu spośród nauczycieli akademickich jednostki;
3) stwierdzanie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów i członków Senatu
pochodzących z jednostki;
4) rozstrzyganie, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Wyborczej, wątpliwości
dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów;
5) wnioskowanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej o stwierdzenie nieważności
wyborów w wypadku nieprawidłowego ich przebiegu;
6) informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o realizacji szczegółowego terminarza
czynności wyborczych oraz o przebiegu i wynikach wyborów;
7) zabezpieczanie dokumentacji wyborów.
2. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej, komisja wyborcza tej jednostki wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
3. Za aktualizację składu Komisji odpowiada jej Przewodniczący.”;
7) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:
„§ 29a
Mandat członka Uczelnianej Komisji Wyborczej lub komisji wyborczej podstawowej jednostki
organizacyjnej wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) złożenia rezygnacji lub odwołania;
3) ustania stosunku pracy w Uczelni lub jednostce;
4) utraty statusu studenta lub doktoranta Uczelni lub jednostki;
5) zaprzestania spełniania wymagań określonych w § 27 ust. 4 statutu;
6) ustania przynależności do danej grupy akademickiej.”;
8) w § 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a, 2b i 2c w brzmieniu:
„§ 31
2a. Zgłoszenia osoby na kandydata na Rektora może dokonać każdy członek wspólnoty
Uczelni lub Rada Uczelni z własnej inicjatywy.
2b. Zgłoszenie należy złożyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej na piśmie wraz ze zgodą
danej osoby na kandydowanie. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy, osoby zgłoszone na kandydata na Rektora składają
Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. Oświadczenie lustracyjne lub
informację lustracyjną Przewodniczący UKW przekazuje do Przewodniczącego
Kolegium Elektorów.
2c. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przekazuje listę osób zgłoszonych na
kandydata na Rektora Przewodniczącemu Rady Uczelni.”;
9) § 32:
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 32
3. Kandydatów do Kolegium Elektorów zgłaszają do właściwych komisji wyborczych
w podstawowych jednostkach organizacyjnych w swoich grupach pracownicy grup
przedstawicielskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zatrudnieni w poszczególnych
jednostkach. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1-5 i 7 ustawy, kandydaci składają do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji
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Wyborczej na piśmie wraz ze zgodą na kandydowanie. Oświadczenia lustracyjne lub
informacje lustracyjne Przewodniczący UKW przekazuje do Rektora.”;
- po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„§ 32
4a. Kandydatów do Kolegium Elektorów zgłaszają do Uczelnianej Komisji Wyborczej
w swoich grupach pracownicy grup przedstawicielskich, o których mowa w ust. 1 pkt 4
i 5. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7
ustawy, kandydaci składają do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na
piśmie wraz ze zgodą na kandydowanie. Oświadczenia lustracyjne lub informacje
lustracyjne Przewodniczący UKW przekazuje do Rektora.”;
10) w § 33 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 33
4.
5) niezłożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej;”;
11) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 35
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7
ustawy, kandydaci na członka Senatu składają do Przewodniczącego Uczelnianej
Komisji Wyborczej na piśmie. Oświadczenia lustracyjne lub informacje lustracyjne
Przewodniczący UKW przekazuje do Rektora.”;
12) w § 36:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 36
1. Mandat członka Senatu lub członka Kolegium Elektorów wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) złożenia rezygnacji lub odwołania;
3) ustania stosunku pracy w Uczelni lub jednostce;
4) utraty statusu studenta lub doktoranta Uczelni lub jednostki;
5) niezłożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej;
6) zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy;
7) ustania przynależności do danej grupy akademickiej.”;
- skreśla się ust. 4;
13) w § 37 w ust. 1:
- w pkt. 8 kropkę zastępuje się średnikiem;
- po pkt. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
,,§ 37
1.
9) centra badawcze, dydaktyczne, badawczo-dydaktyczne.”;
14) w § 51 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„§ 51
9a. W przypadku konkursu przeprowadzanego z inicjatywy i pod przewodnictwem Rektora,
Rektor przekazuje protokół z posiedzenia komisji konkursowej i dokumenty kandydata
złożone do konkursu bezpośrednio do Działu Kadr, podejmując decyzję o zatrudnieniu
kandydata.”;
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15) w § 53 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 53
1. Wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach
określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz w art. 124 ustawy.
2. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach
określonych w Kodeksie pracy oraz ustawie, z tym że rozwiązanie stosunku pracy za
wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
niezależnie od tego, która strona stosunku pracy składa oświadczenie woli o jego
rozwiązaniu.”;
16) w § 63 ust. 1, 2 i 6 otrzymują brzmienie:
,,§ 63
1. Członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich wybiera
Senat spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni, posiadających co
najmniej stopień doktora.
2. Senat wybiera członków komisji spośród kandydatów przedstawionych przez dziekanów
oraz wspólnie przez kierowników jednostek międzywydziałowych, po jednym z każdego
wydziału oraz jednego reprezentującego wszystkie jednostki międzywydziałowe.
6. Wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy dokonuje Senat spośród członków
Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich zaproponowanych
przez Rektora.”;
17) w § 80 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
,,§ 80
7. Senat wybiera spośród członków komisji, będących nauczycielami akademickimi,
przewodniczących tych komisji oraz po jednym zastępcy przewodniczącego
zaproponowanych przez Rektora.”;
18) w § 81 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
,,§ 81
7. Senat wybiera spośród członków komisji, będących nauczycielami akademickimi,
przewodniczących tych komisji oraz po jednym zastępcy przewodniczącego
zaproponowanych przez Rektora.”;
19) po § 97 dodaje się § 97a w brzmieniu:
„§ 97a
W sprawach nieuregulowanych w wewnętrznych aktach normatywnych Uczelni wydanych
po 1 października 2019 r., a należących do kompetencji rad wydziałów na podstawie
wewnętrznych aktów normatywnych Uczelni dotychczas obowiązujących, decyzje
podejmują dziekani wydziałów.”;
20) w § 111 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 111
2.
2) po jednym doktorancie reprezentującym daną dyscyplinę naukową bądź artystyczną,
w której prowadzona jest Szkoła Doktorska oraz po jednym uczestniku studiów
doktoranckich reprezentującym dyscyplinę naukową bądź artystyczną, w której
prowadzone są studia doktoranckie
- przy czym nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.”;
21) w Załącznikach do statutu Uczelni:
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- załącznik nr 1 – Wzór godła Uczelni otrzymuje brzmienie:
,,Załącznik nr 1
Wzór godła Uczelni

wersja podstawowa

wersje skrócone

„;
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- załącznik nr 3 – Wzór flagi Uczelni otrzymuje brzmienie:
,,Załącznik nr 3

Wzór flagi Uczelni

„.
2. Senat uchwala tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany wprowadzone nn. uchwałą. Tekst
jednolity statutu stanowi załącznik do nn. uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. Sławomir Bukowski
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