
 
UCHWAŁA NR 1 

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

z dnia 17 października 2012 r. 
 

w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, 
określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków 

na kadencję 2012-2016 
 

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz  
§ 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu 
Warszawskiego postanawia, co następuje: 

§ 1 
Tworzy się na kadencję 2012-2016 następujące stałe komisje senackie: 

1) Komisja Senacka ds. Badań Naukowych; 
2) Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów; 
3) Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu 

Warszawskiego; 
4) Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej; 
5) Komisja Senacka ds. Socjalnych; 
6) Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia; 
7) Komisja Senacka Prawno-Statutowa. 

§ 2 
Określa się następujący zakres działań stałych komisji senackich: 

1. Komisja Senacka ds. Badań Naukowych: 
1) do kompetencji Komisji należą sprawy dotyczące polityki, organizacji 

i finansowania badań naukowych w Uniwersytecie oraz współpracy z zagranicą 
we wszystkich obszarach działania uczelni; 

2) w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje 
oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty 
uchwał Senatu w sprawach dotyczących: 
a) poziomu badań naukowych na Uniwersytecie i metod jego podniesienia, 
b) miejsca Uniwersytetu i jego jednostek w krajowych i międzynarodowych 

rankingach i poczynań na rzecz awansu w tym zakresie, 
c) polityki wykorzystania środków finansowych (budżetowych i pozabudżetowych), 

wspierającej badania naukowe, 
d) roli badań naukowych w kształceniu studentów i w rozwoju kadr naukowych, 
e) promocji Uniwersytetu w kraju i zagranicą jako ośrodka badawczego, 
f) poszukiwania partnerów strategicznych Uniwersytetu w zakresie badań 

naukowych i kształcenia, 
g) współpracy z innymi uczelniami i instytucjami badawczymi, w tym 

zagranicznymi, w poszczególnych dyscyplinach naukowych i jej koordynacji 
w skali całej uczelni, 

h) innych kwestii zleconych przez Senat lub Rektora. 
 



2. Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów: 
1) do kompetencji Komisji należą sprawy dotyczące polityki finansowej uczelni oraz 

gospodarowania środkami publicznymi; 
2) w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje 

oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty 
uchwał Senatu w sprawach dotyczących: 
a) projektów planów rzeczowo-finansowych uczelni, przedstawianych przez 

Rektora, 
b) sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni, 
c) projektów planu finansowego oraz propozycji kwot środków przeznaczonych 

na remonty i inwestycje w planie finansowym, 
d) projektów algorytmicznego podziału środków dotacyjnych pomiędzy jednostki 

organizacyjne uczelni, 
e) innych spraw zleconych przez Senat lub Rektora. 

 
3. Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu 

Warszawskiego: 
1) do kompetencji Komisji należą sprawy dotyczące struktury organizacyjnej oraz 

warunków przestrzennych i lokalowych działania Uniwersytetu; 
2) w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje 

oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty 
uchwał Senatu w sprawach dotyczących: 
a) organizacji infrastruktury, administracji i zarządzania zasobami przestrzennymi 

Uniwersytetu, 
b) programów rozwoju przestrzennego Uniwersytetu, 
c) innych spraw zleconych przez Senat lub Rektora. 

 
4. Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej: 

1) do kompetencji Komisji należą sprawy dotyczące polityki zatrudnienia, w tym 
awansów kadr naukowych i dydaktycznych, uwzględniającej misję i strategię 
rozwoju Uniwersytetu, potrzeby jednostek organizacyjnych w zakresie dydaktyki 
i badań, a także sytuację finansową uczelni; 

2) w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje 
oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty 
uchwał Senatu w sprawach dotyczących; 

3) Komisja opiniuje przebieg ocen okresowych nauczycieli akademickich; 
4) Komisja wydaje opinie w innych sprawach zleconych przez Senat lub Rektora. 
 

5. Komisja Senacka ds. Socjalnych: 
1) kompetencji Komisji należą sprawy związane z realizacją polityki socjalnej: 

bytowej i zdrowotnej wobec pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów 
Uniwersytetu, a także studentów i doktorantów Uniwersytetu; 

2) w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje 
oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty 
uchwał Senatu w sprawach dotyczących: 
a) planu wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

i sprawozdań z ich realizacji, 
b) realizacji planu wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, 
c) działań służb Uniwersytetu w zakresie spraw socjalnych, rekreacyjnych 

i ochrony zdrowia, 
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d) projektów wystąpień Rektora i Senatu do organów administracji państwowej 
w sprawach socjalno-bytowych i zdrowotnych pracowników oraz studentów 
i doktorantów Uniwersytetu, 

e) ochrony zdrowia i spraw socjalnych pracowników, studentów oraz doktorantów, 
w tym także w zakresie działania domów studenckich, Domu Pracownika 
Naukowego, stołówek i punktów gastronomicznych na terenie Uniwersytetu, 

f) innych zagadnień zleconych przez Senat lub Rektora; 
3) działania, o których mowa w pkt 2, Komisja podejmuje we współpracy 

ze związkami zawodowymi oraz samorządem studentów i doktorantów. 
 

6. Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia: 
1) do kompetencji Komisji należą sprawy dotyczące polityki kształcenia, organizacji 

studiów, zasad studiowania i roli wychowawczej uczelni, w tym także na studiach 
doktoranckich i podyplomowych; 

2) w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje 
oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty 
uchwał Senatu w sprawach dotyczących: 
a) przystosowania struktury organizacyjnej Uniwersytetu do zadań 

dydaktycznych, 
b) oferty dydaktycznej uczelni, 
c) jakości kształcenia i sposobów jej oceniania, 
d) prawnych uwarunkowań kształcenia i studiów, 
e) relacji Uniwersytetu z krajowym systemem oświatowym, 
f) wniosków o uruchomienie kierunków studiów, specjalności i studiów 

podyplomowych oraz o utworzenie lub reorganizację jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu prowadzących działalność dydaktyczną, 

g) zasad organizacji procesu dydaktycznego, 
h) zasad i organizacji rekrutacji, w tym także na studia doktoranckie 

i podyplomowe, 
i) wymiaru i zakresu pensum dydaktycznego, 
j) warunków studiowania, a także pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów, 
k) zasad odpłatności za studia, 
l) relacji pomiędzy samorządem studentów i organizacjami studenckimi oraz 

samorządem doktorantów a władzami Uniwersytetu, 
m) wymiany studentów między Uniwersytetem a innymi uczelniami, w tym 

zagranicznymi, 
n) innych spraw zleconych przez Senat lub Rektora. 

 
7. Komisja Senacka Prawno-Statutowa: 

1) do kompetencji Komisji należy badanie zgodności projektów uchwał Senatu oraz 
innych aktów prawnych uchwalanych przez organy Uniwersytetu z ustawą – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem , regulaminami studiów 
na Uniwersytecie, Regulaminem Senatu oraz innymi przepisami regulującymi 
funkcjonowanie wyższych uczelni w Polsce, dokonywanie interpretacji przepisów 
Statutu i regulaminów studiów, a także czuwanie nad spójnością aktów prawnych 
wydawanych w Uniwersytecie; 

2) w szczególności Komisja opracowuje opinie i przedstawia własne propozycje 
oraz, na wniosek Senatu lub Rektora, przygotowuje dokumenty lub projekty 
uchwał Senatu w sprawach dotyczących: 
a) projektów zmian Statutu oraz regulaminów studiów na Uniwersytecie, 
b) projektów uchwał i postanowień Senatu oraz aktów prawnych 

przedstawianych Senatowi do zatwierdzenia, 
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c) analizy projektów przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego 
oraz nauki, 

d) interpretacji przepisów Statutu i regulaminów studiów na Uniwersytecie, 
e) analizowania ustawodawstwa z punktu widzenia jego wpływu na działalność 

uczelni, 
f) projektów aktów prawnych uchwalanych przez radę jednostki podstawowej, 
g) projektów innych aktów prawnych na wniosek Rektora, 
h) innych spraw zleconych przez Senat lub Rektora. 
 

8. Senat może, na wniosek stałej komisji senackiej lub z własnej inicjatywy, 
uchwalić plan i harmonogram pracy stałej komisji senackiej wraz z wykazem 
szczegółowych zagadnień, które będą przedmiotem jej działania w bieżącej kadencji. 
 

§ 3 
Określa się następująco liczbę członków stałych komisji senackich, 

niebędących studentami lub doktorantami, na kadencję 2012-2016: 
1) Komisja Senacka ds. Badań Naukowych – 12 członków; 
2) Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów – 12 członków; 
3) Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu 

Warszawskiego – 12 członków; 
4) Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej – 12 członków; 
5) Komisja Senacka ds. Socjalnych – 12 członków; 
6) Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia – 

12 członków; 
7) Komisja Senacka Prawno-Statutowa – 12 członków. 

 
§ 4 

Określa się następująco liczbę członków komisji senackich, będących 
studentami lub doktorantami, na kadencję 2012-2016: 
1) Komisja Senacka ds. Badań Naukowych – trzech członków, w tym jeden student  

i dwóch doktorantów; 
2) Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów – dwóch członków, w tym jeden student 

i jeden doktorant; 
3) Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu 

Warszawskiego – trzech członków, w tym dwóch studentów i jeden doktorant; 
4) Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej – dwóch członków, w tym jeden student 

i jeden doktorant; 
5) Komisja Senacka ds. Socjalnych – trzech członków, w tym dwóch studentów 

i jeden doktorant; 
6) Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia – 

czterech członków, w tym trzech studentów i jeden doktorant; 
7) Komisja Senacka Prawno-Statutowa – trzech członków, w tym dwóch studentów 

i jeden doktorant. 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Rektor 
 

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW 
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