
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 37/21  

 

Zasady obsługi organizacyjno-technicznej postępowań wyjaśniających oraz 
dyscyplinarnych studentów i doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Katowicach 
 

Organizacja i zakres działania  
§ 1 

1. Obsługę postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych studentów i doktorantów 
prowadzi wskazany pracownik Biura Strategii i Jakości Kształcenia (zwany dalej 
pracownikiem Biura), do którego zadań należy współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi 
ds. studentów, rzecznikiem dyscyplinarnym ds. doktorantów oraz członkami Komisji 
Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej odpowiednio ds. Studentów lub 
Doktorantów. 

2. Zakres czynności pracownika Biura ustala Kierownik Działu Edukacji (wchodzącego  
w skład Biura Strategii i Jakości Kształcenia) w porozumieniu z rzecznikami 
dyscyplinarnymi oraz Przewodniczącymi Komisji Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej odpowiednio ds. Studentów lub Doktorantów.   

3. Zakres zadań pracownika Biura obejmuje wszystkie czynności związane z prowadzeniem 
akt spraw dyscyplinarnych, wykonywaniem wydanych w sprawach dyscyplinarnych 
zarządzeń, a także dokonywanie innych czynności przewidzianych w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach 
studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1882).   

4. W zakresie czynności w sprawach dyscyplinarnych do obowiązków pracownika Biura 
należy w szczególności: 
1) przyjmowanie wpływających do rzecznika dyscyplinarnego bądź Komisji 

Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej pism oraz przedstawianie ich 
Przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej lub Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, w razie 
potrzeby wraz z aktami lub z odpowiednią notatką, jeśli załatwienie pism wykracza 
poza samodzielny zakres działania pracownika Biura;  

2) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, udostępnianie akt do przejrzenia 
osobom do tego uprawnionym pod swoją kontrolą; 

3) wydawanie odpisów, zaświadczeń, a na zarządzenie rzecznika dyscyplinarnego lub 
przewodniczącego składu orzekającego lub Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej 
lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej także innych dokumentów; 

4) wysyłanie wezwań i zawiadomień; 
5) sprawdzanie odpowiednio wcześnie przed terminem posiedzenia Komisji 

Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, czy w sprawie wyznaczonej 
na posiedzenie zostały doręczone wezwania i zawiadomienia, a w wypadku braku 
dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał przesyłki albo że 
którakolwiek - z osób wezwanych nie stawi się na posiedzenie - przedstawianie akt 
Przewodniczącemu lub Przewodniczącemu składu orzekającego Komisji 
Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej lub rzecznikowi 
dyscyplinarnemu w celu wydania dodatkowych zarządzeń, które zapobiegłyby 
odroczeniu posiedzenia. 

5. Stały nadzór nad zadaniami pracownika Biura pełni Kierownik Działu Edukacji. 

 
Akta 
§ 2  

1. Pracownik Biura jest odpowiedzialny za tworzenie i prowadzenie akt w sprawach 
dyscyplinarnych.  



 
 

2. Akta sprawy powinny być umieszczone w oddzielnej okładce sporządzonej według 
ustalonego wzoru, oznaczonej sygnaturą.  

3. Przewiduje się następujące oznaczenia akt: 
1) KDS – Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów; 
2) KDD – Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów; 
3) KDSO – Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów; 
4) KDDO – Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów; 
5) RDS – Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów; 
6) RDD – Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów. 

4. Po oznaczeniu należy dodać – nr sprawy w roku / miesiąc wpływu sprawy / rok.   
5. Akta powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpływu, z zastrzeżeniem, że na początku 

teczki znajdują się akta najnowsze, spięte, a karty w nich ponumerowane. 
6. O zmianie numeracji kart należy uczynić wzmiankę z podaniem przyczyny zmiany. 

Wzmiankę tę zamieszcza się na karcie, której numerację zmieniono, a gdy zmiana dotyczy 
numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich. 

7. W wypadku zmiany sygnatury akt sprawy, nową sygnaturę wpisuje się na okładce akt obok 
sygnatury dotychczasowej, którą przekreśla się w sposób umożliwiający jej odczytanie. 
Jeżeli akta sprawy, której sygnaturę zmieniono, umieszczono w nowej okładce, należy 
wpisać na niej również pierwotną sygnaturę i przekreślić ją w sposób wyżej określony. 

8. Dla spraw rozpoznawanych łącznie prowadzi się jedne akta pod jedną sygnaturą. Jeżeli 
dla poszczególnych spraw rozpoznawanych łącznie były założone osobne akta, należy je 
połączyć i prowadzić pod sygnaturą akt najwcześniej założonych. Sygnatury spraw 
dołączonych należy zaznaczyć na okładce w nawiasie. 

9. Akta, których zawartość nie przekracza 200 kart, stanowią jeden tom. Na ostatniej stronie 
poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie. 

10. Zawartość akt nie powinna w zasadzie przekraczać 200 kart. W wypadku przekroczenia 
tej liczby, należy założyć tom następny, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach 
oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów. 

11. Pisma nadsyłane w toku postępowania dyscyplinarnego w sprawie dołącza się do akt 
według kolejności wpływu. Pisma złożone na rozprawie lub posiedzeniu Komisji 
Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej oraz dowody doręczenia wezwań 
i zawiadomień zamieszcza się przed protokołem rozprawy lub posiedzenia, którego 
dotyczą. 

12. W wypadku, gdy dowodu doręczenia pisma nie dołączono do akt bezpośrednio po piśmie, 
którego dotyczy, na piśmie tym odnotowuje się numer karty, na której znajduje się dowód 
jego doręczenia. 

13. Na zarządzenie rzecznika dyscyplinarnego lub Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej, 
wydane po zakończeniu czynności w postępowaniu dyscyplinarnym  związanych  
z wykonaniem orzeczenia, akta przekazuje się do archiwum zgodnie  
z postanowieniami Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w Uniwersytecie. 

14. Datę przekazania akt do archiwum oraz numer spisu zdawczo-odbiorczego odnotowuje 
się w repertorium w rubryce "Uwagi". 

Repertoria 
§ 3 

1. Pracownik Biura jest odpowiedzialny za prowadzenie elektronicznego Repertorium Spraw.  
2. Zarejestrowanie sprawy następuje przez wpisanie do repertorium pisma wszczynającego 

postępowanie. 
3. Repertorium powinno zawierać: 

1) sygnaturę sprawy, 
2) imię i nazwisko obwinionego, 
3) rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego sprawę, 
4) skład Zespołu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej prowadzącego sprawę, jeżeli został powołany, 
5) datę rozpoczęcia sprawy, 



 
 

6) datę zakończenia sprawy, 
7) uwagi. 

4. Rejestrując sprawę pod nowym numerem, należy pod nową datą wpisu umieścić również 
datę pierwotnej rejestracji, a pod nowym numerem - poprzedni numer sprawy. Przy wpisie 
poprzednim należy odnotować numer, pod jakim sprawa została ponownie zarejestrowana 
w repertorium. 

5. Połączenie spraw należy uwidocznić w repertorium przez wpisanie czerwonym kolorem  
w rubryce "Uwagi" numeru porządkowego tej sprawy, z którą sprawę połączono. 

6. Sprawę wyłączoną do odrębnego rozpoznania rejestruje się pod nowym numerem 
porządkowym repertorium, czyniąc o tym wzmiankę przy poprzednim wpisie w rubryce 
"Uwagi". 

7. Numer porządkowy sprawy należy oznaczyć szarym wypełnieniem komórek  
w repertorium, gdy wydano orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. 

8. O fakcie sprawdzenia repertorium przez rzecznika dyscyplinarnego czyni się  
w sprawdzanym dokumencie elektronicznym odpowiednią wzmiankę. 

 


