
Załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2018/2019 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 29 listopada 2018 roku 

1 

 

 
Regulamin prac Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1  

1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach, zwanego dalej „Uniwersytetem”. 

2. Senat pełni funkcje stanowiące, opiniodawcze oraz nadzorcze w zakresie określonym 
przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, oraz 
Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej „statutem”. 

3. Skład i kompetencje Senatu określają przepisy ustawy oraz statutu. 
4. Tryb działania Senatu określa poniższy regulamin. 
 
II. Członkowie i uczestnicy posiedzeń Senatu 
 

§ 2  
Kadencja Senatu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy 31 
sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 

 
§ 3  

1. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor 
Biblioteki Głównej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego 
działającego w Uniwersytecie. 

2. Rektor może zaprosić na posiedzenie Senatu byłych przewodniczących Senatu (byłych 
rektorów Uniwersytetu), członków honorowych Senatu, a także inne osoby, jeżeli 
porządek posiedzenia wymaga obecności tych osób. Osoby te uczestniczą  
w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym. 

3. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi wygaśnięcie mandatu członka Senatu, Rektor informuje 
o tym fakcie Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających.  

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do członków Senatu będących przedstawicielami 
studentów lub doktorantów.  
 

§ 4  
1. Udział członków Senatu w posiedzeniach Senatu, jak również w wyłonionych przez 

Senat komisjach, jest obowiązkowy. 
2. Członek Senatu jest zobowiązany osobiście uczestniczyć w jego posiedzeniach,  

z zastrzeżeniem ust. 5. 
3. Członek Senatu potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Senatu podpisem na 

imiennej liście obecności. 
4. O swojej nieobecności oraz jej przyczynach członek Senatu zawiadamia Rektora przed 

posiedzeniem Senatu.  
5. Dziekan może w wyjątkowym przypadku delegować na posiedzenie Senatu swojego 

zastępcę, powiadamiając o tym Rektora przed rozpoczęciem posiedzenia. 
6. Osoba delegowana przez dziekana może w jego imieniu zabierać głos, lecz nie może 

uczestniczyć w głosowaniu. 
7. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w posiedzeniach 

Senatu z głosem doradczym. 
 
 
 
 



 

 

 

III. Zgłaszanie wniosków do porządku posiedzenia Senatu 
 

§ 5  
1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku posiedzenia Senatu mogą zgłaszać organy 

jednoosobowe lub ich zastępcy, przewodniczący organów kolegialnych (na ich wniosek), 
kanclerz, przewodniczący samorządu studenckiego lub doktoranckiego, członkowie 
Senatu. 

2. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku posiedzenia, kierowany do Rektora, 
powinien zawierać: 
a) uzasadnienie wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad, 
b) projekt uchwały,  
c) odpowiednią dokumentację. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być: 
a) należycie przygotowany pod względem merytorycznym i formalnym, 
b) złożony w Biurze Rektorskim nie później niż 15 dni przed terminem posiedzenia 

Senatu, 
c) przesłany również w formie elektronicznej na adres: biuro.rektorskie@ue.katowice.pl. 

4. Rektor, po zapoznaniu się z wnioskiem, może skierować sprawę: 
a) na posiedzenie Kolegium Rektorskiego, 
b) do właściwej komisji senackiej, 
c) do związków zawodowych, o ile ustawa tego wymaga, 
lub zasięgnąć opinii/konsultacji ekspertów, innych pracowników Uniwersytetu lub prosić 
wnioskodawcę o szczegółowe wyjaśnienia. 

5. O włączeniu sprawy w porządek posiedzenia decyduje Rektor. 
 
IV. Posiedzenia Senatu 

 
§ 6  

1. Posiedzenie Senatu zwołuje Rektor. 
2. W przypadku nieobecności Rektora spowodowanej chorobą lub inną niedającą się 

wcześniej przewidzieć przyczyną, posiedzenie Senatu zwołuje Prorektor pełniący funkcję 
pierwszego zastępcy. Obradom Senatu przewodniczy osoba wskazana przez Rektora.  

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Senatu wraz z porządkiem obrad oraz materiałami 
pomocniczymi jest przekazywane, w formie elektronicznej, nie później niż siedem dni 
przed terminem posiedzenia. 

 
§ 7  

1. Posiedzenia Senatu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Zasada ta nie 
obowiązuje w okresie letniej przerwy wakacyjnej.  

2. Rektor na pierwszym w danym roku akademickim posiedzeniu Senatu przedstawia 
ramowy plan posiedzeń Senatu przewidziany na cały rok akademicki. W uzasadnionych 
przypadkach Rektor może dokonywać zmian w ramowym planie posiedzeń,  
w szczególności odwołać zaplanowane posiedzenie Senatu. 

3. Posiedzenia nieprzewidziane w ramowym planie posiedzeń są posiedzeniami 
nadzwyczajnymi. 

4. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek  
co najmniej 1/5 członków tego organu.  

5. Jeżeli nadzwyczajne posiedzenie Senatu jest zwoływane na wniosek członków Senatu, 
wnioskodawcy wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia przedstawiają projekt porządku 
posiedzenia. 

6. Zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego następuje w formie elektronicznej w terminie  
7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie jest podawane do wiadomości również 
jako ogłoszenie na stronie internetowej. 



 

 

 

7. Żałobne posiedzenie Senatu zwołuje się po śmierci zasłużonych pracowników 
Uniwersytetu,  w szczególności Rektorów seniorów i zasłużonych profesorów. Decyzję  
w sprawie zwołania żałobnego posiedzenia Senatu podejmuje Rektor z własnej 
inicjatywy, na wniosek dziekana lub kierownika Ośrodka Historii i Tradycji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
 

§ 8  
1. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. 
2. Obrady Senatu są jawne. 
3. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Senatu przedstawia porządek posiedzenia 

określony w zawiadomieniu. 
4. Członkowie Senatu mogą, przed zatwierdzeniem porządku posiedzenia, składać wnioski 

o uzupełnienie lub zmianę porządku posiedzenia. 
5. Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku posiedzenia podejmuje 

Senat w głosowaniu jawnym.  
6. Na początku posiedzenia Senat powołuje w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną 

liczącą co najmniej 3 osoby. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego składu 
przewodniczącego. 

 
§ 9  

1. Prawo zabierania głosu podczas posiedzenia Senatu przysługuje członkom Senatu oraz 
osobom zaproszonym.  

2. Sprawy wniesione pod obrady Senatu przedstawia Przewodniczący Senatu lub 
wskazany przez niego sprawozdawca. 

3. Sprawy wymagające szczegółowego rozpatrzenia Rektor lub Senat mogą skierować do 
odpowiedniej komisji senackiej.  

4. W imieniu komisji sprawę na posiedzeniu Senatu referuje jej przewodniczący lub 
wybrany przez komisję sprawozdawca. 

5. W sprawach objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Senatu udziela głosu  
w kolejności zgłoszeń.  

6. Poza porządkiem posiedzenia Przewodniczący Senatu udziela głosu w sprawie: 
a) sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia 

mówcy, 
b) wniosku formalnego. 

7. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wniosek o: 
a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad, 
b) odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 
c) odesłanie sprawy do komisji, 
d) głosowanie bez dyskusji, 
e) utajnienie całości lub części posiedzenia. 

8. Wniosek formalny jest głosowany w sposób jawny bezpośrednio po wysłuchaniu 
wnioskodawcy. 

9. Członek Senatu ma prawo do zgłaszania interpelacji kierowanej do Rektora, zawierającej 
krótkie przedstawienie stanu faktycznego. Udzielenie odpowiedzi na interpelację może 
poprzedzić przeprowadzenie debaty senackiej. 

10. Rektor udziela odpowiedzi na interpelację najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Senatu. 
 
V. Podejmowanie uchwał 

 
§ 10  

1. Senat wyraża swoje stanowisko w formie uchwał o charakterze stanowiącym, 
opiniującym, inicjującym. Jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, uchwały 
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 statutowej 
liczby członków, w głosowaniu: 
a) jawnym, 



 

 

 

b) jawnym imiennym – w sprawach istotnych – na wniosek członka Senatu, poparty 
przez co najmniej 1/3 uczestniczących w posiedzeniu członków Senatu, 

c) tajnym – w sprawach personalnych, z wyjątkiem powołania komisji, które mogą być 
powoływane w głosowaniu jawnym, oraz w innych sprawach – na wniosek członka 
Senatu, poparty przez co najmniej 1/3 uczestniczących w posiedzeniu członków 
Senatu. 

2. Rozpatrywanie spraw personalnych wymaga uprzedniego umieszczenia ich w porządku 
posiedzenia Senatu. 

3. Odstępstwo od wymogu określonego w ust. 2 jest dopuszczalne w nagłych (pilnych) 
sprawach za zgodą 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Senatu. 

4. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Senatu niepodzielające poglądów większości mogą 
zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. 

5. Uchwały Senatu  są ogłaszane poprzez wpis do Dziennika Uchwał tego organu. Treści 
uchwał są dostępne dla całej społeczności akademickiej w sposób przyjęty  
w Uniwersytecie. 

6. Dziennik Uchwał może być prowadzony w formie elektronicznej. 
 

§ 11 
1. Głosowania na posiedzeniach Senatu są jawne, o ile jawności głosowania nie wyłączają 

przepisy prawa, w szczególności ustawa lub statut. 
2. O sposobie głosowania decyduje Przewodniczący Senatu. 
3. Głosowanie może odbywać  się: 

a) przez podniesienie ręki, 
b) za pomocą elektronicznego systemu do głosowania, przy użyciu karty elektronicznej, 
c) przy użyciu kart do głosowania, o których mowa w ust. 8. 

4. W sprawach, w których uchwały podejmowane są w sposób jawny, głosowanie odbywa 
się przez podniesienie ręki, chyba że Przewodniczący Senatu zarządzi inaczej. 

5. Głosowania dotyczące powołania lub uzupełnienia składu komisji albo innego organu 
kolegialnego bądź wieloosobowego odbywają się przy użyciu elektronicznego systemu 
do głosowania, chyba że Przewodniczący Senatu zarządzi inaczej. 

6. Głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są en bloc. 
7. W przypadku niepodjęcia przez Senat uchwały w sprawie powołania lub uzupełniania 

składu komisji albo innego organu kolegialnego w sposób, o którym mowa w ust. 5, 
ponowne głosowanie przeprowadza się na następnym posiedzeniu Senatu, o ile  
z przepisów prawa, w szczególności ustawy lub statutu, nie wynika konieczność 
powołania lub uzupełnienia składu  tego organu na tym samym posiedzeniu Senatu. 

8. W sprawach, w których uchwały podejmowane są w sposób tajny bez użycia 
elektronicznego systemu do głosowania, członkowie Senatu otrzymują karty do 
głosowania.  

9. Karta do głosowania obligatoryjnie zawiera trzy możliwości podjęcia decyzji poprzez 
postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce: 
a) za, 
b) przeciw, 
c) wstrzymuję się. 

10. Nieważne są głosy oddane na kartach: 
a) przedartych lub przekreślonych, 
b) ze znakiem X zaznaczonym w więcej niż jednej rubryce (z wyjątkiem głosowań en 

bloc), 
c) bez postawionego znaku X w jednej z trzech rubryk, 
d) z dopiskiem, wszelkimi znakami i skreśleniami, 
e) złożonych po czasie głosowania, gdy komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów. 

 
§ 12  

1. Uchwały Senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych 
organów Uniwersytetu, jego pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy. 



 

 

 

2. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej ważny interes uczelni  
i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego 
rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za 
jej utrzymaniem większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 
swojego statutowego składu. 

3. W sprawach mających istotne znaczenie dla Uniwersytetu Senat, przed podjęciem 
uchwały, może zwrócić się do społeczności akademickiej o wyrażenie opinii w drodze 
referendum. Referendum przeprowadza komisja nadzwyczajna powołana przez Senat 
według procedury uchwalonej przez Senat. 

 
VI. Protokół z posiedzenia Senatu 

 
§ 13 

1. Z posiedzenia Senatu dyrektor Biura Rektorskiego sporządza protokół.  
2. Przebieg obrad Senatu jest – dla celów pomocniczych – rejestrowany elektronicznie.  
3. Protokół jest udostępniany na kolejnym posiedzeniu członkom Senatu w celu zgłoszenia 

uwag do sporządzonego protokołu. W przypadku braku uwag protokół zostaje przyjęty  
w drodze uchwały. 

4. Protokół przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Senatu stanowi urzędowe 
stwierdzenie obrad Senatu. 

5. Protokół z posiedzenia Senatu jest udostępniany zainteresowanym członkom 
społeczności akademickiej w sposób przyjęty w Uniwersytecie.  

6. Protokoły i uchwały Senatu są archiwizowane zgodnie z postanowieniami Instrukcji 
Archiwalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 
VII. Dobre praktyki w pracy Senatu 

 
§ 14 

1. Realizując swoje uprawnienia, członkowie Senatu współpracują z Rektorem dla dobra 
Uniwersytetu. Współpraca ta wymaga traktowania obecności oraz uważnego i aktywnego 
uczestniczenia w posiedzeniach Senatu jako priorytetowego obowiązku.  
W szczególności członkowie Senatu mają obowiązek właściwego przygotowania się do 
posiedzeń, w tym zapoznania się z przygotowywanymi materiałami. 

2. Studenci są pełnoprawnymi członkami Senatu, a samorządność studentów i doktorantów 
stanowi konstytutywny element samorządności akademickiej. Studenci uczestniczą  
w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących Uniwersytetu (nie zaś tylko decyzji  
w sprawach studenckich), a Rektor jako Przewodniczący Senatu oraz wszyscy jego 
członkowie dokładają starań, by stwarzać przedstawicielom studentów właściwe warunki 
do rzeczywistego i pełnego udziału w pracach Senatu i jego komisjach. Na senatorach 
studenckich, a także na uczelnianych strukturach samorządu studenckiego spoczywa 
obowiązek aktywnego i odpowiedzialnego udziału w pracach Senatu. 

3. Członkowie Senatu, ponosząc wraz z Rektorem odpowiedzialność za Uniwersytet, 
korzystają z przysługujących im uprawnień do zgłaszania własnych inicjatyw, mających 
na uwadze jego dobro. Podejmując jednak takie działania w ważnych sprawach, powinni 
poinformować o nich Rektora i zapoznać się z jego opinią przed zgłoszeniem ich na 
forum Senatu. Inicjatywy zgłaszane podczas posiedzenia Senatu, bez uprzedniego 
poinformowania Rektora, mogą być przyjęte do protokołu i stanowić przedmiot 
stosownych działań przed kolejnym posiedzeniem Senatu. 

4. Uchwały, zgodnie ze statutem, podejmowane są w wyniku głosowania jawnego lub 
tajnego. Głosowanie przeciw projektowi uchwały powinno być poprzedzone 
przedstawieniem powodów usprawiedliwiających taki sprzeciw. Za niedopuszczalne 
należy uznawać przypadki gremialnego unikania udziału w dyskusji, a następnie 
wnoszenia o utajnienie głosowania w celu odrzucenia projektu uchwały. 

5. Zasada rzetelnej dyskusji, poprzedzającej podjęcie uchwały, odnosi się szczególnie do 
kluczowych spraw, do których należy zwłaszcza ocena działalności Rektora. Członkowie 



 

 

 

Senatu powinni właściwie przygotować się do dyskusji nad sprawozdaniem Rektora  
i aktywnie podjąć merytoryczną i kierunkową nad nim refleksję, nie ograniczając się do 
uwag natury redakcyjnej lub porządkowej. 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 
Przewodniczący Senatu. 

 
§ 16 

1. Do zmiany regulaminu stosuje się tryb jak do jego uchwalenia. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat. 
 

 


