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Załącznik do Uchwały Senatu  

  nr 5/2017 z dnia 18 lutego 2017 r. 

 

 

REGULAMIN SENATU 
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii  

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie 

(tekst jednolity na dzień 18 lutego 2017 r.) 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Senat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP zwany dalej Senatem jest organem 

kolegialnym Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, zwanej dalej Uczelnią. 

 

 

II. Uczestnicy posiedzeń Senatu 

 

 

§ 2 

1. Senat działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz Statutu Wyższej Szkoły Informatyki 

i Ekonomii TWP w Olsztynie. 

2. Statut określa: 

a) skład Senatu, 

b) tryb wyboru przedstawicieli do Senatu, 

c) kompetencje Senatu, 

d) tryb i procedury pracy Senatu. 

3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy Senatu określa Regulamin Senatu, zwany 

dalej Regulaminem. 

4. Przewodniczącym Senatu jest Rektor Uczelni, zwany dalej Rektorem. 

5. Stanowisko Senatu w sprawach należących do jego ustawowych i statutowych kompetencji 

wyrażane jest w formie uchwały. 

 

              

§ 3 

 

1. Ze względu na przedmiot obrad w posiedzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 

2. Członek Senatu jest zobowiązany osobiście uczestniczyć w jego posiedzeniach. 

3. Członek Senatu swoją obecność na posiedzeniu Senatu potwierdza podpisem na imiennej 

liście obecności. 

4. O swojej nieobecności oraz jej przyczynach członek Senatu zawiadamia rektora przed 

posiedzeniem Senatu. 

 

III. Posiedzenia Senatu 

 

§ 4 

 

1. Posiedzenia Senatu odbywają się zgodnie z planem pracy przyjętym przez Senat. 
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2. Senat pracuje poprzez posiedzenia zwyczajne, posiedzenia nadzwyczajne oraz zebrania 

Komisji Senackich. 

3. Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor co najmniej 4 razy w roku akademickim. W razie jego 

nieobecności posiedzenie zwołuje prorektor. 

4. Rektor lub osoba działająca w jego zastępstwie powiadamia o miejscu, terminie i porządku 

obrad co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem za pisemnym powiadomieniem. 

Doręczenie powiadomienia może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Posiedzenia Senatu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania i odwołania organów 

jednoosobowych Uczelni, a także ich zastępców zwołuje Założyciel. 

6. Posiedzenia nie przewidziane w planie pracy Senatu są posiedzeniami nadzwyczajnymi. 

7. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy bądź na pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 członków Senatu, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, za 

pisemnym powiadomieniem członków Senatu. Doręczenie powiadomienia może nastąpić 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o zwołanie posiedzenia 

powinien określać przedmiot obrad i jego uzasadnienie. 

8. Do powiadomienia o posiedzeniu Senatu dołącza się niezbędne dokumenty, o ile są one 

dostępne na moment wysłania powiadomienia, w celu procedowania podczas obrad 

Senatu. 

 

§ 5 

 

1. Obradom przewodniczy rektor, a w razie jego nieobecności prorektor. 

2. Obrady Senatu są jawne. 

3. Przed rozpoczęciem obrad rektor przedstawia porządek dzienny określony                         

w zawiadomieniu. 

4. Członkowie Senatu, przed zatwierdzeniem porządku dziennego, mogą składać wnioski       

o uzupełnienie lub zmianę porządku dziennego. 

5. Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia i/lub zmiany porządku dziennego podejmuje 

Senat na podstawie wyrażenia zgody przez większość zebranych w głosowaniu jawnym.  

6. Członkowie Senatu, których sprawy personalne mają być przedmiotem obrad mogą 

opuścić salę posiedzenia na czas rozpatrywania sprawy, chyba, że przewodniczący obrad 

uzna ich obecność za niezbędną.  

7. Posiedzenia Senatu są protokołowane, a jego Uchwały są podawane do wiadomości 

społeczności akademickiej Uczelni. 

8. Posiedzenia Senatu mogą być rejestrowane urządzeniami nagrywającymi głos. 

9. Protokolantem może być osoba wskazana przez rektora, nie będąca członkiem Senatu. 

10. Protokół z posiedzenia Senatu powinien zawierać: porządek obrad, uogólniona informację 

o obecności członków Senatu i zaproszonych gości, opis przebiegu dyskusji   (nazwiska 

osób, treść wystąpień), treść opinii, wniosków i Uchwał podjętych przez Senat oraz 

polecenia wykonawcze Przewodniczącego Senatu. Imienna lista obecności podpisana 

przez osoby uczestniczące w posiedzeniu Senatu oraz materiały do dyskusji stanowią 

załącznik do protokołu. 

 

§ 6 

 

1. Prawo zabierania głosu podczas posiedzenia Senatu przysługuje wszystkim osobom 

wchodzącym w jego skład, a także osobom zaproszonym. 

2. Sprawy wniesione pod obrady przedstawia Senatowi rektor lub wskazany przez niego 

sprawozdawca. 

3. W sprawach objętych porządkiem obrad rektor udziela głosu w kolejności zgłoszeń. 
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IV.  Podejmowanie Uchwał 

 

§ 7 

 

1. Uchwały  Senatu  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby członków. 

2. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyłączeniem uchwał w sprawach osobowych, które 

podejmowane są tajnie. O wprowadzeniu tajności głosowania w innych sprawach decyduje 

każdorazowo Senat. 

3. Głosowanie tajne odbywa się na przygotowanych kartach, poprzez wyrażenie swojego 

stanowiska słowem „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. 

4. Uchwały Senatu podjęte w sprawach należących do jego kompetencji są wiążące dla 

rektora. 

5. Uchwały Senatu wpisywane są w rejestrze uchwał, a podejmowane opinie rejestrowane są 

w protokołach z posiedzeń. 

6. W razie podjęcia przez Senat uchwały niezgodnej z przepisami prawa i/lub ze Statutem 

WSIiE TWP w Olsztynie, bądź naruszającej ważny interes Uczelni, rektor zawiesza jej 

wykonanie i przekazuje ją Założycielowi w terminie 14 dni od jej podjęcia. 

7. Założyciel uchyla uchwałę Senatu niezgodną z przepisami prawa i/lub ze Statutem, bądź 

naruszającą ważny interes Uczelni. 

8. Rektor przekazuje Założycielowi wszystkie Uchwały Senatu w terminie 14 dni od ich 

podjęcia. 

 

IV. Komisje senackie 

 

§ 8 

 

1. Na okres trwania kadencji Senat może powoływać komisje stałe i komisje doraźne. 

2. Członkowie komisji wybierani są spośród członków Senatu, a także spośród innych 

pracowników uczelni. 

3. W uchwale o powołaniu komisji Senat określa liczbę członków komisji oraz zakres jej 

działania. 

 

 

§ 9 

 

1. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi jej przewodniczący wybrany podczas pierwszego 

posiedzenia po powołaniu. 

2. Przy wykonywaniu zadań komisje współpracują ze specjalistami jednostek 

organizacyjnych Uczelni. 

3. Komisje rozpatrują problemy w zakresie swojej właściwości i przedstawiają Senatowi 

opinie, wnioski  lub stanowiska. 

4. Członek Senatu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach każdej komisji. Prawo głosu 

przysługuje mu tylko w komisji, której jest członkiem. 

 

 

§ 10 

 

1. Z przebiegu obrad komisji sporządza się protokół. 

2. Dokumentacja prac komisji jest udostępniana jej członkom oraz członkom Senatu. 
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3. Obsługę administracyjno-techniczną komisji zapewniają jednostki organizacyjne 

administracji wskazane przez rektora. 

4. Protokoły i uchwały komisji archiwizowane są w jednostce organizacyjnej prowadzącej 

obsługę administracyjną komisji. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie Senatu WSIiE TWP w Olsztynie rozpatrywane będą 

na podstawie obowiązujących przepisów Statutu WSIiE TWP w Olsztynie i/lub 

obowiązujących przepisów Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym". 

 

 

§ 12 

 

Zmiany Regulaminu Senatu WSIiE TWP w Olsztynie wymagają uchwały Senatu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Senatu 

                                                                                                      Rektor 

 

 

                                                                                         dr Dariusz Człapiński 

 


