
Załącznik do 

Pisma Okólnego Nr 4/2000 

z dnia 3 kwietnia 2000 r. 

R a m o w y 
regulamin pracy komisji senackich 

§ i 
Postanowienia ogólne 

1. Komisje senackie są organami pomocniczymi Senatu i rektora, które służą do 
szczegółowego rozpatrywania spraw należących do ich kompetencji i w tym 
zakresie rozpatrują sprawy powierzone przez Senat, rektora oraz podejmowane z 
własnej inicjatywy. 

2. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje senackie. 

3. Stałe komisje senackie powoływane są na okres kadencji Senatu. Liczbę komisji 
stałych, ich zadania oraz nazwy określa Senat na początku kadencji. 

4. Powołanie stałych komisji senackich powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od 
rozpoczęcia kadencji Senatu. 

5. Przewodniczącego oraz członków doraźnej komisji senackiej powołuje Senat, 
powierzając im równocześnie zadania do wykonania. Kadencja komisji doraźnej 
kończy się z chwilą podjęcia przez Senat uchwały stwierdzającej wykonanie przez 
komisję powierzonego zadania. 

6. Do pracy komisji doraźnej postanowienia niniejszego regulaminu należy stosować 
odpowiednio. 

7. Senat, na wniosek rektora lub członka Senatu, powołuje przewodniczących komisji 
w głosowaniu tajnym. 

8. Na wniosek przewodniczącego komisji lub członków Senatu, w głosowaniu 
jawnym, Senat powołuje członków komisji spośród pracowników Uczelni. Skład 
komisji powinien uwzględniać reprezentatywność wydziałów i -w zależności od zadań 
komisji- poszczególnych grup społeczności akademickiej Uczelni. Na wniosek 
prowadzącego posiedzenie, jeżeli nikt z obecnych członków Senatu nie zgłosi 
sprzeciwu, głosowanie może zostać przeprowadzone łącznie (en bloc). 



9. Na wniosek przewodniczącego komisji, spośród członków komisji, Senat w 
głosowaniu jawnym powołuje zastępcę przewodniczącego. 

10. W skład komisji senackiej wchodzi co najmniej dwóch członków Senatu. 

11. Rektor i prorektorzy nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji senackiej. 
Prorektorzy i prodziekani winni być członkami komisji zajmujących się sprawami 
należącymi do ich kompetencji. 

12. W skład komisji senackiej zajmującej się sprawami socjalnymi obligatoryjnie 
wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni. 

13. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni zobowiązani są do udostępniania 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami - dokumentów oraz udzielania 
przewodniczącym komisji senackich lub upoważnionym przez nich członkom komisji 
wszelkich informacji dotyczących spraw, które wiążą się z zakresem zadań danej 
komisji. 

14. Za dokumentowanie prac komisji odpowiedzialny jest sekretarz wybrany przez 
komisję spośród jej członków lub pracownik odpowiedniej jednostki administracyjnej 
wskazanej w regulaminie organizacyjnym Uczelni albo wyznaczonej przez rektora. 

15. Przewodniczący komisji mają obowiązek składania Senatowi sprawozdań z 
działalności komisji na koniec roku akademickiego oraz na koniec kadencji.' 

16. Na początku kolejnego roku akademickiego Senat może, na wniosek rektora, 
dokonać zmiany przewodniczącego komisji oraz - na wniosek przewodniczącego 
komisji - dokonać zmiany w składzie osobowym komisji. 

§2 
Tryb pracy komisji senackich 

1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji. 

2. Częstotliwość posiedzeń komisji wynika z zadań nałożonych na poszczególne 
komisje. 

3. Obrady komisji są prawomocne, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej 
połowa członków komisji. 



4. Komisja przyjmuje swoje stanowisko poprzez głosowanie lub drogą aklamacji. W 
przypadku, gdy w jawnym głosowaniu liczba głosów "za" i "przeciw" jest jednakowa -
decyduje głos przewodniczącego komisji. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 
wniosek członka komisji może zarządzić głosowanie tajne. W szczególnych 
przypadkach komisja może proponować Senatowi rozwiązania wariantowe. 

5. Wnioski, ustalenia, propozycje komisji, które mają być przedmiotem obrad Senatu 
przedkładane są w Biurze Rektora w formie pisemnej, nie później niż 10 dni przed 
terminem posiedzenia Senatu. Równocześnie przewodniczący komisji składa 
propozycje, jakie materiały pomocnicze dotyczące przedmiotowej sprawy powinny 
zostać udostępnione członkom Senatu przed posiedzeniem. 

6. W celu przedstawienia na posiedzeniu Senatu wniosków, ustaleń lub propozycji 
komisji rektor zaprasza nie będącego członkiem Senatu przewodniczącego komisji, 
który uczestniczy w obradach Senatu z głosem doradczym. Przewodniczący komisji 
może upoważnić do zreferowania sprawy członka komisji będącego członkiem Senatu. 

7. W uzasadnionych sytuacjach sprawę, która była przedmiotem obrad komisji i została 
formalnie zgłoszona do porządku obrad posiedzenia Senatu przez jej 
przewodniczącego, rektor może odesłać do komisji celem ponownego rozważenia, 
uzupełnienia lub może czasowo wstrzymać jej bieg. 

8. Obrady komisji są zamknięte. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem 
doradczym zaproszeni przez przewodniczącego goście. 

9. Dla rozpatrywania spraw należących do dwóch lub więcej komisji mogą być 
zwoływane posiedzenia połączonych komisji. W takim przypadku przewodniczący 
zainteresowanych komisji uzgadniają osobę prowadzącego posiedzenie. 

10. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, który obligatoryjnie zawiera: 

a) nazwiska obecnych na posiedzeniu członków komisji i zaproszonych gości, 

b) termin i czas trwania posiedzenia, 

c) przedmiot obrad, 

d) podjęte ustalenia. 

Kopia protokołu przedkładana jest w Biurze Rektora w terminie do 14 dni po 
posiedzeniu. 



§3 

Niniejszy regulamin jest regulaminem ramowym, z którym powinny być zgodne 
szczegółowe regulaminy opracowane przez poszczególne komisje senackie. 

§4 

Niniejszy regulamin ramowy został przyjęty przez Senat Uchwałą Nr 14 / 2000 w dniu 
31 marca 2000 r. 

Kraków, 31 marzec 2000 r. 


