
Uchwała nr 10/04/2010 

Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

z dnia 27 kwietnia 2010 roku 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej nadanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 

DZKiOS-II/VI-0123/1795/06 Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uwzględniając uwagi 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarte w piśmie Nr 

DAiN-III-0763-7/1717/10 z dnia 15.04.2010 r., po ponownym zasięgnięciu opinii wszystkich 

związków zawodowych działających w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz opinii 

Konwentu, niniejszym postanawia co następuje: 

 

§ 1 

1.  W Statucie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wprowadza się następujące zmiany: 

1)  §10 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§10. 

1. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: 
1) wydziały,  
2) międzywydziałowe jednostki organizacyjne, 
3) ogólnouczelniane jednostki organizacyjne, 
4) jednostki organizacyjne administracji, usługowe i gospodarcze. 
 
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 ust.1 pkt. 2, 3 z zastrzeżeniem §17 ust. 2, 
tworzy, przekształca i likwiduje rektor-komendant za zgodą organów kolegialnych. 
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, tworzy, przekształca i likwiduje 
rektor-komendant z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza. 
 

§10 a. 
1. Wniosek o utworzenie jednostki organizacyjnej Uczelni wymaga: 
1) wskazania celu, potrzeby, zakresu działania oraz przewidywanych skutków utworzenia 
jednostki organizacyjnej, 
2) wskazania źródeł pokrycia kosztów funkcjonowania i zapewnienia warunków materialnych 
działania jednostki organizacyjnej, 
3) przedstawienia projektu regulaminu jednostki organizacyjnej, 
4) przedstawienia sposobu zapewnienia dalszego prowadzenia studiów w przypadku 
przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. 



2. Zarządzenie o utworzeniu jednostki organizacyjnej Uczelni określa jej nazwę, zakres działania 
oraz sposób finansowania jej działalności. 
3. Regulamin jednostki organizacyjnej Uczelni stanowi załącznik do zarządzenia, o którym 
mowa w ust.2  
4. Zmiany w regulaminie jednostki organizacyjnej Uczelni, o której mowa w § 10 ust.1 pkt. 2-3, 
z zastrzeżeniem §17 ust. 2 wymagają zatwierdzenia przez Senat. 
5. W sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Uczelni ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 
 

§10b. 
1. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy rektor-komendant za zgodą organów 
kolegialnych na wniosek rad wydziałów w celu wspólnego prowadzenia przez nie kierunku 
studiów, makrokierunku, studiów międzykierunkowych lub studiów doktoranckich. 
2. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne opracowują plan i program studiów oraz 
wykonują czynności przewidziane w regulaminie studiów. Kierownika i zastępców kierownika 
międzywydziałowej jednostki organizacyjnej powołuje rektor-komendant na wspólny wniosek 
dziekanów wydziałów, które wystąpiły o utworzenie takiej jednostki organizacyjnej. Zastępcę 
kierownika do spraw studenckich międzywydziałowej jednostki organizacyjnej powołuje się w 
trybie art. 76 ust. 6 ustawy. Radę międzywydziałowej jednostki organizacyjnej powołuje rektor-
komendant na wniosek rad wydziałów, z zachowaniem wymagań, o których mowa w art. 67 ust. 
4 ustawy. 

 
§10c. 

1. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne tworzy się w celu: 
1) wykonywania na rzecz jednostek prowadzących studia usługowej działalności dydaktycznej, 
2) prowadzenia badań naukowych lub określonego zadania badawczego, 
3) prowadzenia działalności o charakterze ogólnouczelnianym na rzecz społeczności 
akademickiej. 
2. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne mogą być tworzone także na czas określony lub w 
celu realizacji określonego zadania. 
3. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne podlegają rektorowi-komendantowi.” 
 

§ 2 

Uchyla się Uchwałę nr 1/03/2010 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 04.03.2010 

roku. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sekretarz Senatu       Przewodniczący Senatu 

kpt. mgr inż. Grzegorz Kotulek     nadbryg. Ryszard Dąbrowa 


