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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§  1.  

1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, zwana 

dalej „Uczelnią", jest niepubliczną szkołą wyższą wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych 

i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

pod liczbą porządkową 326. 

2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2012,poz.572 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

3. Siedzibą Uczelni jest Kraków. 

4. Uczelnia posiada osobowość prawną. 

5. Nadzór nad Uczelnią, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

 

§  2.  

1. Założycielem Uczelni jest Juliusz Piwowarski, nr pesel 54072009519. 

2. Do kompetencji założyciela należy: 

1) powoływanie i odwoływanie kanclerza, po zasięgnięciu opinii senatu, 

2) powoływanie i odwoływanie rektora, po zasięgnięciu opinii senatu, 

3) powoływanie i odwoływanie dziekana, po zasięgnięciu opinii senatu, 

4) zatwierdzanie, zmiana i uchylanie budżetu Uczelni,  

5) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Uczelni oraz sprawozdań z jego wykonania, 

6) zatwierdzanie zaciągnięcia zobowiązań majątkowych, o których mowa w § 8 ust. 2, oraz 

podjęcia decyzji o przystąpieniu do spółki bądź innych podmiotów krajowych lub 

międzynarodowych,  

7) zatwierdzanie decyzji o utworzeniu fundacji lub o podjęciu wydzielonej działalności 

gospodarczej, 

8) nadawanie i zmiana statutu Uczelni, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających 

w Uczelni, 

9) nadawanie i zmiana ordynacji wyborczej, 

10) ustalanie wzorów godła, odznaki absolwenta, sztandaru i pieczęci Uczelni, 

11)  zatwierdzanie wniosków skierowanych do ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego, a dotyczących utworzenia kierunku studiów lub jednostki zamiejscowej, 

12)  zatwierdzanie, zmiana i uchylanie programu działania Uczelni na każdy rok akademicki, oraz 

jej planów wieloletnich. 

3. W przypadku śmierci założyciela jego funkcję przejmuje, po uzyskaniu zgody ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego, Barbara Piwowarska, nr pesel 52092602765.  
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ROZDZIAŁ II 

ZADANIA UCZELNI 

 

§  3.  

1. Misją Uczelni jest edukacja służąca rozwojowi kultury bezpieczeństwa oraz odkrywanie  

i przekazywanie prawdy, poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów. Powyższe idee 

rozpatrywane i realizowane są tak w wymiarze społecznym, jak i wymiarze indywidualnej 

egzystencji osoby ludzkiej. 

2. Naczelna dewiza Uczelni brzmi: „poprzez budowanie dobra wspólnego do dobra osobistego, 

poprzez spójny rozwój umysłu i ciała jednostki do wzrostu siły wspólnoty”. 

  

 

§  4.  

1. Istotną ideą, pojmowanego w wymiarach indywidualnym i kolektywnym, organizmu społecznego, 

jaki stanowi Uczelnia, jest filozofia organizmu złożonego z ogniw osoba – rodzina – wspólnota – 

ludzkość.  

2. Idea Uczelni nawiązuje także do honorowych kodeksów, które na świecie określa koncepcja znana 

jako „Szlachetna Droga Wojownika” bądź jako „Modern Bushido”, a odzwierciedleniem tych idei 

są kodeksy etyczne pracownika akademickiego i studenta Uczelni.  

 

§  5.  

1. Podstawowymi zadaniami Uczelni są: 

1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności 

niezbędnych w pracy zawodowej, 

2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za 

umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, 

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w przedmiocie transferu technologii 

do gospodarki oraz świadczenie usług badawczych, 

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych, 

5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,  

6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, 

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, dbałość o rozwój fizyczny 

 i psychofizyczny studentów, 

8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, 

9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

a) procesie kształcenia, 

b) badaniach naukowych, 

     10) kształcenie w celu przygotowania do aktualizowania specjalistycznej wiedzy zawodowej  

           w duchu misji Uczelni, 

     11) podejmowanie starań, aby w środowisku akademickim panował szacunek dla prawdy 

           i sumiennej pracy oraz wzajemna życzliwość i zaufanie, 

     12) rozwijanie u studentów motywacji do pracy i służby na rzecz porządku i bezpieczeństwa 

            poprzez kreatywne zainteresowanie zagadnieniami bezpieczeństwa kraju i Unii Europejskiej.  
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                                                                      § 6. 

1. Uczelnia może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, studia wyższe, studia 

podyplomowe i kursy dokształcające oraz być organem prowadzącym inne podmioty edukacyjne.  

2. Uczelnia może prowadzić bufety studenckie, domy studenckie, stołówki oraz zakładać i prowadzić 

inne podmioty oświatowo-wychowawcze przewidziane przepisami prawa RP. 

3. Nauka w Uczelni jest odpłatna. 

4. Zasady pobierania i wysokość opłat określa regulamin opłat Uczelni. 

5. Uczelnia może współpracować z innymi jednostkami akademickimi, w tym zagranicznymi, w 

realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie stosownych porozumień i w oparciu 

o regulacje zawarte w ustawie i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

 

§7 .  

1. Wykłady w Uczelni są dostępne wyłącznie dla studentów Uczelni. 

2. Rektor może wydać zezwolenie na przeprowadzenie monograficznych wykładów otwartych oraz 

uczestnictwo w zajęciach osób trzecich. 

 

ROZDZIAŁ III 

MIENIE I FINANSE UCZELNI 

 

§  8.  

1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

2. Decyzje rodzące skutki finansowe powyżej dziesięciu tysięcy złotych, podejmowane w zakresie 

funkcjonowania Uczelni, dla swej ważności wymagają pisemnej akceptacji założyciela lub 

upoważnionej przez niego osoby. 

 

§  9.  

1. Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z: 

1) odpłatności za studia, 

2) działalności wydawniczej, 

3) wydzielonej działalności gospodarczej, 

4) udziałów w działalności podmiotów gospodarczych, 

5) działalności naukowo-badawczej, doświadczalnej, doradczej i innej działalności oświatowej, 

6) środków założyciela, dotacji i darowizn sponsorów krajowych i zagranicznych, zapisów,  

 spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 

7) budżetu państwa, 

8) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

9) środków Unii Europejskiej, 

     10)  środków finansowych uzyskiwanych w ramach współpracy z innymi podmiotami  

            prowadzącymi działalność oświatową, 

11)  kredytów bankowych i pożyczek. 
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§10.  

1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od 

działalności podstawowej. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 wykonywana jest w formie zakładów, 

tworzonych, przekształcanych i likwidowanych przez kanclerza, za zgodą założyciela. 

3. Zakładem kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez kanclerza, za zgodą założyciela. 

4. Działalność gospodarcza nie może być sprzeczna z zadaniami i misją Uczelni.  

5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin ustalony przez kanclerza 

i zatwierdzony przez założyciela. 

 

§  11.  

Wpływy i wydatki Uczelni określa budżet, zatwierdzany przez założyciela, z uwzględnieniem 

propozycji złożonych przez senat Uczelni. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA UCZELNI 

 

§  12.  

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Wydział prowadzi co najmniej jeden 

      kierunek studiów lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej. 

2.   W ramach wydziału można tworzyć katedry i zakłady.  

3.   W Uczelni mogą być tworzone instytuty jako ogólnouczelniane jednostki realizujące zadania  

      naukowo-badawcze. 

4.   Szczegółowe zadania instytutu określa akt o jego utworzeniu. 

5.    Instytut, katedrę lub zakład można utworzyć, jeśli w proponowanym składzie osobowym będzie 

      co najmniej trzech nauczycieli akademickich zajmujących się daną dziedziną wiedzy, 

      wykonujących w Uczelni pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

6.   Kierownikiem instytutu oraz katedry może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 

      doktora oraz udokumentowaną, wieloletnią działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną. 

7.   Kierownikiem zakładu może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra.  

8.   Kierowników instytutów, katedr i zakładów powołuje rektor na czas zgodny z jego kadencją. 

9.   Wydziały, instytuty, katedry i zakłady tworzy, znosi i przekształca rektor, za zgodą założyciela, 

     po wypełnieniu wymagań określonych przez ustawę. 

 

 

§13 .  

 

1. W uczelni tworzy się bibliotekę jako ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną. 

2. Biblioteką Uczelni kieruje dyrektor. 

3. Dyrektor jest zatrudniany przez rektora, po zasięgnięciu opinii senatu. 

 

§ 14. 

1. W Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. 

2. W skład rady wchodzą: 
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1) dyrektor biblioteki, 

2) przedstawiciel założyciela, 

3) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału delegowanym przez dziekana. 

3. Radę powołuje rektor na okres zgodny z kadencją senatu. 

4. Do kompetencji rady należy: 

1) opracowanie i wdrożenie regulaminu biblioteki, 

2) wskazywanie głównych kierunków rozwoju biblioteki, 

3) wnioskowanie do władz Uczelni o uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w określonym zakresie, 

4) nadzorowanie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i formułowanie 

wniosków do jej dalszego rozwoju. 

 

§ 15. 

 

1. W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny. 

2. Podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego stanowi biblioteka uczelniana wraz z czytelnią. 

3. Zadaniem systemu biblioteczno – informacyjnego Uczelni jest gromadzenie, opracowywanie 

    i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zasobu informacji naukowej, niezbędnych do realizacji 

    procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych. 

4. Uczelnia może, w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, przetwarzać 

następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: 

       1) imię i nazwisko, 

       2) numer PESEL, 

       3) numer albumu, 

4) adres zamieszkania, 

5) numer telefonu.  

5. W ramach posiadanych możliwości, w zakresie niekolidującym z korzystaniem z systemu 

biblioteczno-informacyjnego przez pracowników i studentów Uczelni, ze zbiorów udostępnionych 

w czytelni mogą korzystać osoby niebędące pracownikami lub studentami Uczelni, po okazaniu 

dokumentu tożsamości i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w 

ust. 4. 

 

§16 .  

 

1. W miarę potrzeb i możliwości w Uczelni mogą być tworzone przez założyciela inne 

ogólnouczelniane jednostki organizacyjne, w szczególności żłobek, przedszkole, itp., po 

zasięgnięciu opinii senatu. 

2. Zadania jednostek, o których mowa w ust. 1, określa akt o ich utworzeniu. 

 

§ 17. 

Jednostki ogólnouczelniane tworzy, znosi i przekształca rektor za zgodą założyciela. 
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ROZDZIAŁ V 

ORGANY UCZELNI I ICH KOMPETENCJE 

 

                                                           §18 .  

 

1. Organami kolegialnymi Uczelni są senat i rada wydziału. 

2. Organami jednoosobowymi Uczelni są rektor, kanclerz i dziekan. 

 

§19 .  

 

1. Kadencja senatu trwa cztery lata, rozpoczyna się 1 października roku wyborów i trwa do 30 

września roku, w którym upływa kadencja. 

2. Kadencja przedstawicieli samorządu studenckiego, wchodzącego w skład senatu, trwa rok 

akademicki – od 1 października do 30 września. 

3. W skład senatu wchodzą: 

1) rektor jako przewodniczący, 

2) powołani prorektorzy, 

3) kanclerz, 

4) kwestor, 

5) dziekan każdego wydziału, 

6) dyrektor biblioteki, 

7) dwaj nauczyciele akademiccy, spośród minimum kadrowego, posiadający co najmniej stopień  

     naukowy doktora, 

8) jeden przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich posiadający co najmniej tytuł 

zawodowy, 

9) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

     10)  trzech przedstawicieli samorządu studenckiego, 

     11)  trzej przedstawiciele założyciela. 

4. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 3, pkt 10 deleguje raz do roku samorząd studencki. 

 

§20 .  

 

1. Posiedzenie zwyczajne senatu zwołuje rektor, przynajmniej dwa razy w roku, z wyjątkiem przerwy 

wakacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Posiedzenie nadzwyczajne senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek 1/4 statutowej 

liczby członków senatu lub na wniosek założyciela. 

3. Senat uchwala regulamin swoich obrad oraz wyznacza składy komisji doraźnych i innych, 

w zależności od potrzeb.  

4. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności  co najmniej 50% statutowej 

liczby członków. 

5. W przypadku nieobecności rektora posiedzenia zwołuje wyznaczony prorektor jako jego zastępca. 

6. Posiedzenia senatu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania i odwołania organów 

jednoosobowych i ich zastępców zwołuje założyciel. 

7.  
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§21  

 

1. Do kompetencji senatu należy: 

1) opiniowanie koncepcji rozwoju Uczelni, założeń organizacyjnych i przebiegu procesu 

     dydaktycznego, 

2) ustalanie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla 

poszczególnych kierunków studiów, 

3) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 

     dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dla 

     poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, 

 4) składanie  wniosków do założyciela dotyczących rozbudowy bazy  dydaktycznej i  

     opiniowanie propozycji założyciela w tym zakresie,  

        5) uchwalanie regulaminu studiów wyższych, regulaminu studiów dyplomowych, regulaminu 

biblioteki oraz innych regulaminów przydatnych dla podnoszenia poziomu efektów kształcenia, 

a także organizacji i przebiegu studiów w szczególności: regulaminu procesu dyplomowania, 

regulaminu praktyk studenckich, zgrupowań szkoleniowych, itp., 

       6) dokonywanie okresowych analiz realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

       7) uchwalanie dla rady wydziału wytycznych dotyczących tworzenia planów i programów 

           studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,  

       8) opiniowanie kadry dydaktycznej w zakresie jej przydatności w procesie kształcenia, 

       9) opiniowanie zmian w ordynacji wyborczej, 

     10) uchwalanie dla rady wydziału wytycznych dotyczących tworzenia planów studiów 

            i programów kształcenia zgodnie z regułami określonymi przez przepisy wydane na podstawie 

          delegacji ustawowej,   

     11) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach 

           przedłożonych przez rektora, radę wydziału albo 3 członków senatu, 

12) wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem 

zagranicznym, 

13) określanie opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uczelni oraz 

organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uczelni w tym: 

- zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się; 

- sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się, 

     14) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

     15) uchwalanie strategii rozwoju Uczelni, 

     16) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziału Uczelni, 

     17) wydawanie opinii w sprawie powołania i odwołania organów jednoosobowych Uczelni oraz 

          dyrektora biblioteki, 

     18) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

           własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

           rozwojowych Uczelni, 

    19) zatwierdzanie wzoru dyplomu Uczelni, 

    20) zatwierdzanie planu rzeczowo – finansowego zgodnie z przepisami o 

          rachunkowości, a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa   

          również zgodnie z  przepisami o finansach publicznych Uczelni.  

  2.   Senat realizuje w ramach nadzoru i kontroli inne zadania wobec rady wydziału i kierownika 

      podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, wskazane w ustawie. 
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§22 .  

 

 

1. Wybory do senatu przedstawicieli wymienionych w § 19 ust. 3 pkt 7–9 przeprowadza Komisja 

Wyborcza powołana przez kanclerza i działająca pod jego przewodnictwem, w liczbie pięciu osób 

po jednej z każdego ze środowisk wymienionych w § 19 ust. 3 pkt 7 - 11. 

2. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy: 

1) ustalenie harmonogramu wyborów, 

2) proponowanie i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, po wyrażeniu zgody przez 

zainteresowanych na kandydowanie, 

3) sporządzanie i ogłaszanie listy kandydatów, 

4) sporządzanie i aktualizacja listy wyborców, 

5) opracowanie karty do głosowania, 

6) stwierdzenie ważności przeprowadzonych wyborów, 

7) powiadomienie rektora o wynikach wyborów. 

3. Wygaśnięcie mandatu członka senatu następuje w przypadku: 

1) upływu kadencji, 

2) rezygnacji członka, 

3)  rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

4) utraty statusu studenta, 

5) śmierci. 

4. Wyborów uzupełniających na wakujące miejsce dokonuje się w trybie przewidzianym 

w niniejszym paragrafie, na okres do końca kadencji. 

5. Wybory odbywają się w trybie i na zasadach określonych w ordynacji wyborczej. 

 

§ 23. 

 

1.  Kadencja rady wydziału trwa cztery lata, rozpoczyna się 1 października roku wyborów i trwa do 30 

     września roku, w którym upływa kadencja.  

2.  Kadencja przedstawicieli samorządu studenckiego, wchodzącego w skład rady wydziału, trwa rok 

     akademicki od 1 października do 30 września. 

 

                                                              § 23a. 

 

 1.  W skład rady wydziału mającego siedzibę w Krakowie wchodzą: 

      1)  wszyscy samodzielni pracownicy naukowi wydziału, w liczbie nie 

            mniejszej niż przewiduje ustawa, 

      2)  dziekan jako przewodniczący, 

      3)  dwaj prodziekani, o ile zostaną powołani, 

      4)  kierownik dziekanatu, 

      5)  jeden przedstawiciel etatowych pracowników Uczelni, niebędących      

           nauczycielami akademickimi, 

      6)  przedstawiciele samorządu studenckiego, w liczbie nie mniejszej niż  

            jeden, przy zachowaniu reguł określonych w ust.3. 

 2. Przedstawicieli o którym mowa  w ust.1, pkt.6 deleguje raz w roku samorząd studencki. 

3. Wyboru członków rady wydziału o których mowa  w ust.1, pkt. 1 i 5 dokonuje senat w 
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formie uchwały, spośród kandydatów pozostających z Uczelnią w stosunku pracy  

      i zgłoszonych przez dziekana. Wybierając przedstawicieli określonych w ust.1, pkt 1,  

zachowuje się proporcje wskazane w art. 67, ust.4 ustawy. 

 4. W zakresie wygaśnięcia mandatu członka rady wydziału oraz wyborów  uzupełniających  

      stosuje się odpowiednio tryb przyjęty w ust.3. 

 5. Dziekan przedstawia senatowi co najmniej dwóch kandydatów na członków rady wydziału  

      spośród pracowników niebędących  nauczycielami akademickimi, o których mowa w ust. 

      1, pkt. 5. 

                                                                         § 23b. 

 

1. W skład rady wydziału zamiejscowego w Katowicach wchodzą:  

    1)  dziekan jako przewodniczący, 

    2)  najmniej dwaj nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 

         przy zachowaniu  proporcji wskazanych w art.67,  ust.4 ustawy, 

    3) najmniej jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi,  

    4) co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego przy zachowaniu proporcji   

        przewidzianej przez Ustawę,  

2. Tryb i sposób powoływania członków rady o których mowa w ust.1 jest analogiczny do 

wskazanego  w § 23a; do czasu trwania kadencji  odpowiednie zastosowanie ma  

 § 23, ust. 1 i 2.   

 

§ 24. 

 

1. Posiedzenie zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan, przynajmniej raz na semestr, z wyjątkiem 

przerwy wakacyjnej. 

2. Posiedzenie nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy, na wniosek 1/4 

statutowej liczby członków rady lub na wniosek założyciela. 

3. Rada wydziału uchwala regulamin swoich obrad oraz wyznacza składy komisji doraźnych i innych, 

w zależności od potrzeb.  

4. Rada wydziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50% 

statutowej liczby członków. 

5. W przypadku nieobecności dziekana posiedzenia zwołuje i im przewodniczy rektor Uczelni. 

 

§ 25. 

 

Do kompetencji rady wydziału należy: 

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału, 

2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie 

z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów z uwzględnieniem wymagań opisanych 

w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, 

3) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających, 

4) wydawanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów, 

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących wydziału oraz  w sprawach przedłożonych przez 

dziekana albo 2 członków rady wydziału, 
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6) wdrażanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia uchwalonego przez senat, 

uwzględniającego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym 

kierunku studiów. 

 

                                                                         § 26. 

                                                                                                                                                                                           

 

1. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, 

studentów i doktorantów Uczelni. 

2. Rektora powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu. 

3. Rektorem może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniona 

w Uczelni  jako podstawowym miejscu pracy. 

4. Kadencja rektora trwa cztery lata i rozpoczyna się od 1 października w roku powołania, a kończy 

w dniu 30 września roku, w którym upływa kadencja. 

5. Rektor powołuje, po zasięgnięciu opinii senatu, spośród zatrudnionych w Uczelni nauczycieli 

akademickich posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra, jednego lub dwóch 

prorektorów, jako zastępców rektora, określając zakres ich obowiązków. 

 

§27 .  

 

1. Do kompetencji rektora w szczególności należy: 

1) dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec nauczycieli akademickich 

oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

2) organizacja i nadzór nad działalnością naukowo-dydaktyczną, pracami naukowo-badawczymi 

oraz powoływanie kierowników jednostek realizujących zadania naukowo-badawcze, 

3) ustalanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, 

4) opracowanie regulaminu studiów,  

5) opracowanie , wraz z odpowiednim organem samorządu studenckiego, regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, 

6)   podejmowanie decyzji dotyczących spraw studenckich, jako organ wyższego stopnia w 

stosunku do dziekana w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 

 7)   rejestrowanie i prowadzenie rejestru organizacji studenckich, 

 8)   powoływanie komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów, 

 9)  powoływanie rzeczników dyscyplinarnych zgodnie z art. 145 i art. 215 ustawy, 

10)  przewodniczenie posiedzeniom senatu,  

11)  tworzenie, przekształcanie i likwidacja wydziałów, w tym wydziałów zamiejscowych,  

12) opracowanie i realizacja strategii rozwoju Uczelni 

13) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewniania 

jakości kształcenia. 

2.   Rektor wspiera swymi działaniami wychowanie i kształtowanie postaw wynikających z misji  

     Uczelni oraz stoi na straży przestrzegania prawa, porządku , bezpieczeństwa i higieny pracy na  

     terenie Uczelni – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§28 .  

 

1. Kanclerza powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.  
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2. Kanclerz kieruje całokształtem działalności Uczelni w zakresie administracyjno-gospodarczym 

i organizacyjnym, zarządzając strukturą organizacyjną i finansami Uczelni. Funkcję kanclerza 

może pełnić założyciel. 

3.    Do kompetencji kanclerza należy w szczególności: 

1) powoływanie i przewodniczenie Komisji Wyborczej, o której mowa w § 22 statutu, 

2) nadawanie regulaminu organizacyjnego Uczelni określającego organizację i zasady działania 

administracji oraz prowadzenie nadzoru i okresowych kontroli jednostek organizacyjnych 

Uczelni, 

3) ustalanie obowiązującego w Uczelni regulaminu opłat, dotyczącego wysokości czesnego oraz 

innych opłat wraz z zasadami ich dokonywania, 

4) tworzenie pomocniczych jednostek organizacyjnych, ustalanie zakresu ich działania oraz 

powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek, w tym swojego zastępcy – 

wicekanclerza Uczelni wraz z określaniem zakresu ich obowiązków i kompetencji, 

5) kierowanie administracją, finansami i gospodarką Uczelni, 

6) sporządzanie rocznego planu finansowego Uczelni i przedstawianie go założycielowi do 

zatwierdzenia, 

7) podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z założycielem, dotyczących nabycia lub zbycia mienia 

Uczelni, 

8) zaciąganie, w uzgodnieniu z założycielem, zobowiązań majątkowych i składanie oświadczeń 

woli w imieniu Uczelni, 

9) podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z założycielem, o przystąpieniu do spółki bądź innych 

podmiotów krajowych lub międzynarodowych, 

10) podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z założycielem, o utworzeniu fundacji, 

11) podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z założycielem, o podjęciu wyodrębnionej działalności 

gospodarczej, 

12) ustalanie, w porozumieniu z kwestorem, regulaminu wynagrodzeń. 

 

§29 .  

 

1. Dziekana powołuje i odwołuje rektor, po zasięgnięciu opinii senatu. 

2. Kadencja dziekana trwa rok akademicki i rozpoczyna się 1 października w roku powołania, 

a kończy w dniu 30 września roku, w którym upływa kadencja. 

2a. Decyzja o powołaniu dziekana może być wydana  najpóźniej do dnia 31 lipca roku, w którym 

      upływa kadencja. 

3. Dziekanem może zostać osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra zatrudniona 

w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

4. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz. 

5. Dziekan może powołać na okres swojej kadencji, po zasięgnięciu opinii senatu, spośród 

zatrudnionych w Uczelni nauczycieli akademickich posiadających co najmniej tytuł zawodowy 

magistra albo równorzędny, dwóch prodziekanów, określając zakres ich obowiązków. 

6. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału niezastrzeżone dla innych 

organów Uczelni, a w szczególności: 

1) dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i właściwą dokumentację przebiegu studiów 

na wydziale, 
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2) podejmuje decyzje w sprawach studentów w zakresie przewidzianych przez regulamin studiów, 

w tym wydaje decyzje w pierwszej instancji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

3) kieruje i odpowiada za realizację planów studiów i programów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach studiów i poziomach kształcenia, 

4) sprawuje bezpośrednio nadzór merytoryczno-organizacyjny nad pracą dziekanatu, 

5) jest bezpośrednim przełożonym kierownika dziekanatu, 

6) dba o przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ na wydziale, 

7) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni, 

 8)  opracowuje  szczegółowe  zakresy  i wymiar obowiązków  nauczycieli  akademickich  

       pozostających z Uczelnią w stosunku pracy, przy uwzględnieniu decyzji rektora wydanych na  

      podstawie ustawy w odniesieniu do pensum.  

 

 

                                                                 §29a. 

 

        Organ Uczelni uprawniony do powołania lub wyboru nauczyciela  akademickiego, albo 

pracownika niebędącego nauczycielem akademickim do pełnienia określonej funkcji lub 

obowiązków, jest uprawniony do podjęcia, odpowiednio decyzji lub uchwały, o odwołaniu w/w 

osoby z  funkcji lub obowiązków, z przyczyn faktycznych lub prawnych. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRACOWNICY UCZELNI 

 

§ 30. 

 

1. Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi. 

2. Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, 

pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji 

i informacji naukowej.  

3. Nauczycielem akademickim może zostać osoba spełniająca wymagania określone w ustawie oraz 

statucie. 

4. Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni są na stanowiskach: 

1) profesora zwyczajnego, 

2) profesora nadzwyczajnego, 

3) profesora wizytującego, 

4) adiunkta, 

5) asystenta. 

5. Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni są na stanowiskach: 

 1) starszego wykładowcy, 

 2) wykładowcy, 

 3) lektora lub instruktora. 

6. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są 

zatrudnieni na stanowiskach określonych w art. 113 ustawy. 
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7. Obowiązki pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych określa art. 111 

ustawy. 

 

§  31.  

1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy 

profesora . 

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy 

profesora  lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem § 32. 

3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej 

uczelni  posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z 

zastrzeżeniem § 32. 

4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy 

doktora. 

5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy 

magistra lub tytuł równorzędny. 

6. Na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora mogą być 

zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny. 

7. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie 

może przekroczyć 5 lat. 

8. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nie może przekroczyć 5 lat. 

9. Bieg terminów, o których mowa w ust. 7 i 8, ulega zawieszeniu na czas urlopu macierzyńskiego, 

wychowawczego oraz urlopów, o których mowa w § 34. 

10. Terminy, o których mowa w ust. 7 i 8, mogą być przedłużone na wniosek osoby zainteresowanej o 

3 lata, jeżeli jest to uzasadnione zaawansowaniem odpowiednio pracy doktorskiej i habilitacyjnej. 

11. Decyzję o przedłużeniu, o którym mowa w ust. 10, podejmuje rektor, 

12. Na stanowisko dyrektora biblioteki może być powołana osoba, która posiada tytuł zawodowy 

      magistra i co najmniej spełnia ustawowe wymagania opisane  dla stanowiska „ Asystenta 

      dokumentacji i informacji naukowej”. 

 

§ 32. 

 

1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy 

doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej potwierdzone w 

trybie określonym w ust. 3–5. 

2. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy 

doktora  oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej potwierdzone w 

trybie określonym w ust. 3–5. 

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Uczelni na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 i 2 składa 

komplet dokumentów obejmujący:  

1) życiorys naukowy (historia zatrudnienia, doświadczenie dydaktyczne, inne ważne informacje w 

szczególności członkostwo w organizacjach, informacja dotycząca piastowanych funkcji),  

2) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,  

3) szczegółowy opis dorobku naukowego lub zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem 

znacznych i twórczych osiągnięć w tym zakresie. 

4. Osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej ocenia senat na najbliższym posiedzeniu po terminie 
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złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

5. Pozytywna opinia senatu jest podstawą zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

wizytującego.  

 

                                                                                                                                      

§33.  

 

1.  Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor. 

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni są na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas 

nieokreślony albo na czas określony. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 

może nastąpić również w drodze konkursu. 

3. Konkurs i jego warunki ogłasza rektor. 

4. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni są na stanowiskach i na zasadach 

określonych w regulaminie pracy. 

5. Stosunek pracy z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje 

rektor lub osoba przez niego upoważniona. 

6. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. 

7. Rozwiązanie stosunku pracy, o którym mowa w art. 125 ustawy, z mianowanym nauczycielem 

akademickim, może nastąpić po uzyskaniu opinii senatu. 

 

§ 34. 

 

1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia 

w Uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze roku. 

2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską lub habilitacyjną może otrzymać 

płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy. 

3. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych. 

4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co 

najmniej 5 lat w Uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 

nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga 

powstrzymania się od pracy celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla 

poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może 

przekraczać dwóch lat. 

5. Urlopów, o których mowa w ust. 1-4, udziela rektor na umotywowany wniosek zainteresowanego 

pracownika, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału, w którym pracownik realizuje przeważającą 

część swoich obowiązków pracowniczych. 

6. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa rektor. 

 

§ 35 .  

 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, 

naukowych i organizacyjnych.  

2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dziekan. 

3. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonego dla 

danego stanowiska w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania 
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ważnych zadań, realizowania projektów badawczych lub szczególnego zaangażowania w prace 

organizacyjne w Uczelni. 

 

 

 

§  36 

 

 1. Nauczycielem akademickim może być osoba o wysokim poziomie etycznym, odznaczająca się 

umiejętnościami dydaktycznymi i wychowawczymi oraz mająca kwalifikacje zawodowe 

i merytoryczne do zajmowania określonego stanowiska. 

2. Nauczyciele akademiccy mają obowiązek: 

1) kształcić i wychowywać studentów w duchu misji Uczelni, 

2) uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni, pracach senatu (w przypadku wyboru w skład 

senatu) oraz innych zadaniach funkcyjnych, 

3) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, 

4) prowadzić badania naukowe. 

3.Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego 

wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy oraz przestrzegania prawa 

autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 

4. Przy ocenie dydaktycznej nauczycieli akademickich brane są pod uwagę: 

1) poziom i aktualność przekazywanych informacji, wraz z pozytywnym wpływem 

wychowawczym na studenta, 

2) rzetelność realizowania obowiązków dydaktycznych, 

3) osiągnięcia przy wprowadzaniu nowych programów nauczania, 

4) publikacje dydaktyczne (podręczniki, skrypty, artykuły i referaty). 

5. Oceny dokonuje wyznaczony przez rektora nauczyciel akademicki, bądź powołana przez rektora 

komisja oceniająca. 

6. Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek dziekana wydziału, w którym 

nauczyciel jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora, 

zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.  

7. Przy dokonywaniu oceny dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii 

studentów.  

8. Oceny dokonuje się w trybie określonym w uczelnianym systemie zapewnienia jakości kształcenia, 

który określa także zasady zasięgania opinii studentów i sposób jej wykorzystania. 

9. Ocena może być dokonana z uwzględnieniem opinii ekspertów spoza Uczelni. Zasady zasięgania 

takiej opinii w każdym indywidualnym przypadku ustala rektor. 

 

§  37.  

 

W sprawach nieuregulowanych w rozdziale VI Statutu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy 

oraz ustawy. 

ROZDZIAŁ VII 

STUDIA I STUDENCI 
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§  38 . 

 

1. W przypadku ustalenia przez senat Uczelni w trybie art. 169 ust. 2 ustawy, że wstęp na studia jest 

wolny, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan. 

2. W przypadku ustalenia przez senat Uczelni w trybie art. 169 ust. 2 ustawy, że wstęp na studia nie jest 

wolny, powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 

3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje, zmienia jej skład i odwołuje rektor. 

4. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

       1) dziekan, jako przewodniczący, 

       2) przedstawiciel nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, 

       3) przedstawiciel pozostałej kadry dydaktycznej, 

       4) przedstawiciel samorządu studenckiego, 

 5.  Komisje, o których mowa w ust.2 powoływane są na okres kadencji senatu. 

 6.  Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o 

nieprzyjęciu na studia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Po rozpatrzeniu odwołania 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje ostateczną decyzję. 

7. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

      o nieprzyjęciu na studia. Decyzja rektora jest ostateczna. 

8. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust. 6 i 7, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków  

     i trybu rekrutacji na studia. 

 

§  39.  

 

1. W poczet studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 

w Krakowie może zostać przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. 

2. Nauka w Uczelni jest odpłatna. 

  

§  40.  

 

1. Regulamin studiów jest uchwalany przez senat. 

2. Regulamin studiów określa prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów. 

 

§  41.  

 

1. Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich składa się z 6 członków i pochodzi z wyboru. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) trzech  przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, 

2) dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora, 

3) jeden przedstawiciel studentów delegowany rokrocznie przez samorząd studencki. 

3. Kadencja komisji trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów i trwa do 31 sierpnia w 

roku, w którym upływa kadencja. 

4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, § 22 stosuje się odpowiednio. 

5. Wygaśnięcie mandatu w komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich następuje 

w przypadkach określonych w § 22. Wyborów uzupełniające na okres do końca kadencji dokonuje 

się w trybie określonym w § 22 ust. 4. 
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6. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz uchwala regulamin pracy. 

 

§ 42. 

 

 1.  Komisja dyscyplinarna dla studentów funkcjonuje na podstawie ustawy, przy czym w skład komisji  

      wchodzi: 

 1) trzech nauczycieli akademickich powołanych przez rektora, 

 2) trzech studentów delegowanych przez samorząd studencki. 

2.  Kadencja komisji trwa 2 lata.  

3.  Wygaśnięcie mandatu w komisji dyscyplinarnej dla studentów następuje w przypadkach 

     analogicznych do określonych w § 22, ust.3. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się odpowiednio  

    w trybie przewidzianym do jej powołania. 

 

 

§ 43. 

 

1. Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów składa się z 7 członków. W skład komisji  

    wchodzi: 

 1) czterech nauczycieli akademickich powołanych przez rektora, 

 2) trzech studentów delegowanych przez samorząd studencki. 

2. Kadencja komisji trwa 2 lata.  

3. Wygaśnięcie mandatu i uzupełnienie składu odwoławczej  komisji dyscyplinarnej dla studentów  

    odbywa się odpowiednio jak w §42, ust.3. 

 

§ 44. 

 

Postępowanie wyjaśniające przeprowadza rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów powołany przez 

rektora spośród nauczycieli akademickich, na okres kadencji senatu. 

                                                            

  § 44a. 

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich powoływany jest przez  rektora na okres czterech 

lat i rozpoczyna swą kadencję z dniem  1 stycznia roku  następującego po roku, w którym rozpoczęła się 

kadencja organów  Uczelni. 

 

       ROZDZIAŁ VIII 

SAMORZĄD I ORGANIZACJE STUDENCKIE 

 

§45 .  

 

1. Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki, który działa na podstawie regulaminu uchwalonego 

przez uchwałodawczy organ samorządu. Zgodność regulaminu z ustawą i statutem stwierdza senat 

Uczelni. 

2. Samorząd studencki wyłania spośród swoich członków Radę Studentów, która reprezentuje 

samorząd na zewnątrz. 
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3. Rada Studentów deleguje przedstawicieli samorządu studenckiego organów Uczelni oraz Komisji 

wskazanych w niniejszym statucie. 

4. Rada Studentów powołuje Sąd Koleżeński. Statut i regulamin Sądu jest uchwalany, zmieniany 

i uchylany przez Radę, na wniosek samorządu studenckiego. 

5. Samorząd studencki ma prawo, poprzez Radę, występować do organów Uczelni i założyciela z 

wnioskami w sprawach dotyczących studentów i toku studiów. 

6. W Uczelni mogą działać, za zgodą rektora, organizacje studenckie o zasięgu ogólnokrajowym i 

lokalnym, pod warunkiem, że ich działalność nie jest sprzeczna z prawem i nie godzi w dobre imię 

Polski, społeczności lokalnej i Uczelni. 

 

§ 46. 

 

Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków studenta określonych przez Ślubowanie i Regulamin 

Studiów student Uczelni ponosi odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim albo Komisją 

Dyscyplinarną oraz Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną. 

 

                                                                      ROZDZIAŁ IX 

ORGANIZACJA ZGROMADZEŃ NA TERENIE UCZELNI 

 

§  47.  

 

1. Pracownicy i studenci Uczelni mają prawo do organizowania zgromadzeń w pomieszczeniach oraz 

na terenie Uczelni. 

2. Zgromadzenia na terenie Uczelni mogą się odbywać za uprzednią zgodą rektora. 

3. W celu uzyskania zgody organizatorzy powinni wystąpić z pisemnym wnioskiem, zawierającym: 

1) cel i planowany przebieg zgromadzenia, 

2) miejsce i czas zgromadzenia, 

3) planowaną liczbę uczestników, 

4) środki zabezpieczające zachowanie porządku i bezpieczeństwa, 

5) osoby odpowiedzialne za przebieg zgromadzenia, a także za przywrócenie porządku w 

miejscu zgromadzenia i za ewentualne powstałe podczas zgromadzenia szkody. 

3. Wniosek o zgodę na zorganizowanie zgromadzenia powinien być złożony najpóźniej na 48 godzin 

przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia. 

4. Rektor, jego przedstawiciel lub inne wskazane przez niego osoby mają prawo uczestniczyć w 

zgromadzeniu. 

5. W zgromadzeniach mogą uczestniczyć osoby, które nie są pracownikami i studentami Uczelni, 

które jednocześnie są niezbędne do obsługi zgromadzenia. Listę tych osób przedstawiają 

organizatorzy zgromadzenia wraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia. 

6. Rektor lub jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli 

przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku nieobecności na zgromadzeniu rektora 

lub jego przedstawiciela, obowiązek rozwiązania zgromadzenia  spoczywa na organizatorze. 
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ROZDZIAŁ X 

SYMBOLE UCZELNI 

 

§48 .  

 

1. Założyciel ustala wzór symboli i oznaczeń Uczelni. 

2. Za symbole i oznaczenia uznaje się:  

1) godło, 

2) hymn, 

3) odznakę, 

4) sztandar. 

3. Uczelnia posiada pieczęcie, których wzór ustala założyciel z zastosowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§  49 

 

1. Uczelnia zostaje postawiona w stan likwidacji w przypadku: 

1) braku kandydatów na studia, 

2) braku środków finansowych uniemożliwiającego funkcjonowanie uczelni, 

3) zaistnienia sytuacji określonej w ustawie. 

2. Likwidacja Uczelni jest dokonywana na podstawie decyzji założyciela, wydanej za zgodą ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zapewnieniu studentom możliwości 

kontynuowania studiów. 

3. Likwidatorem może być osobiście założyciel lub wyznaczona przez niego osoba. 

4. W okresie likwidacji funkcję organów Uczelni pełni likwidator. 

5. W okresie likwidacji Uczelnia używa nazwy „Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego 

i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie – w likwidacji”, z wyjątkiem wystawianych w tym 

okresie dyplomów. 

6. Informację o postawieniu Uczelni w stan likwidacji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego założyciel. 

7. Likwidator zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa o zakończeniu likwidacji 

i składa wniosek o wykreślenie Uczelni z rejestru, wraz z dokumentami świadczącymi 

o zakończeniu procesu likwidacji. 

8. Majątek Uczelni po zaspokojeniu roszczeń i zobowiązań finansowych przechodzi na własność 

założyciela, chyba, że założyciel postanowi inaczej. 

9. Likwidator przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego oraz dokumentację 

niearchiwalną podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przechowywania dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, ze zm.), 

10.  Tryb likwidacji Uczelni w zakresie nieuregulowanym w statucie  określa ustawa oraz inne ,  
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obowiązujące przepisy prawa.   

 

 

 

§ 50 

 

Statut wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji założyciela. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

ROTA ŚLUBOWANIA 

 

 

 

Jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

 „Apeiron” w Krakowie, 

uroczyście ślubuję: 

 

 będę wytrwale zdobywać wiedzę i ćwicząc się w umiejętnościach, dążyć 

poprzez spójny rozwój ciała i umysłu, do rozwoju własnej osobowości dla 

pożytku społeczeństwa i kraju; 

 

 będę dbać o godne imię Uczelni i stosować reguły dobrych obyczajów; 

 

 będę z szacunkiem odnosić się do władz Uczelni, kadry dydaktycznej, 

wszystkich członków jej społeczności i do każdego człowieka; 

 

 swoją postawą i postępowaniem będę dbać o honor i godność oraz 

obowiązki i prawa studenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 


