
 

Poz. 136 

UCHWAŁA NR 419 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 15 maja 2019 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem Statutu Uniwersytetu Warszawskiego  
Na podstawie § 30 ust. 20 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 

Monitor UW z 2015 r., poz. 150 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

§ 1 
Ustala się tryb prac nad projektem Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 

przedłożonym Senatowi przez Rektora zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 Ustawy, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do uchwały nr 419 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2019 r.  

w sprawie trybu prac nad projektem Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 
 

Tryb prac nad projektem Statutu UW przedłożonym Senatowi przez Rektora 
zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 Ustawy:  
1) Senatorowie zgłaszają propozycje poprawek do projektu Statutu w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania. Poprawki mogą obejmować propozycje uregulowań alternatywnych do tych 
zawartych w projekcie Statutu;  

2) poprawki mogą zgłaszać także komisje senackie;  
3) Rektor zachowuje prawo wprowadzania autopoprawek, w szczególności w celu usunięcia 

oczywistych błędów lub uściślenia niejednoznacznych sformułowań, przed przystąpieniem do 
głosowania ewentualnych poprawek;  

4) poprawki stają się częścią projektu po przegłosowaniu przez Senat;  
5) Senat wyłoni ze swojego składu grupę roboczą do zebrania i analizy zgłoszonych poprawek;  
6) tryb pracy nad zgłoszonymi poprawkami będzie następujący:  

a) poprawki będą przedstawiane, dyskutowane i głosowane w trakcie I czytania Statutu 
w kolejności merytorycznej zaproponowanej przez grupę roboczą, 

b) w przypadku gdy zgłoszona poprawka wymaga wniesienia dodatkowej poprawki lub 
poprawek korygujących w innych punktach Statutu, grupa może przedstawić Senatowi 
propozycje takich poprawek, zaś Senatorowie mają możliwość zgłaszania 
alternatywnych wersji poprawek w tym zakresie, 

c) poprawki zgłoszone do tego samego paragrafu dyskutowane będą łącznie i głosowane 
w kolejności od najdalej idących do najmniej istotnych zmian – grupa robocza przedstawi 
rekomendacje dotyczące takich poprawek, wskazując poprawki wykluczające się oraz 
przedstawi skutki ich przyjęcia bądź nieprzyjęcia, a także zaproponuje kolejność 
rozpatrywania poprawek zgodnie z powyższymi zasadami, 

d) w przypadku kiedy rozstrzygnięcie poprawki do danego paragrafu skutkuje 
koniecznością podjęcia rozstrzygnięć dotyczących innych paragrafów, grupa 
zaproponuje kolejność podejmowania tych rozstrzygnięć;  

7) wnioskodawca zgłaszający poprawkę może wycofać ją w dowolnej chwili przed głosowaniem;  
8) do II czytania grupa robocza przygotuje wersje projektu Statutu uwzględniającą poprawki 

zaakceptowane przez Senat. Wersja ta powinna być udostępniona Senatorom nie później niż 
na 7 dni przed posiedzeniem Senatu;   

9) Senatorowie mają prawo składać poprawki do poprawionej wersji projektu. Punkty 3-7 stosuje 
się odpowiednio;  

10) Senat uchwala Statut po przegłosowaniu wszystkich zgłoszonych poprawek. 

 
 


