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Poz. 286 

ZARZĄDZENIE NR 110 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 września 2019 r. 

w sprawie trybu przygotowywania regulaminów 
 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

 
Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 

z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu nadaje Rektor.  

§ 2 
1. Rada jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przedstawić Rektorowi 

projekt regulaminu jednostki organizacyjnej.  
2. Z projektem, o którym mowa w ust. 1 przesyła się: 

1) kopię listy obecności z posiedzenia rady jednostki organizacyjnej Uniwersytetu; 
2) wyciąg z protokołu posiedzenia rady jednostki organizacyjnej Uniwersytetu ze 

wskazaniem wyniku głosowania nad projektem, o którym mowa w ust. 1.  
3. Projekt regulaminu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wynikający  

z § 183 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego rada jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu może przedstawić Rektorowi najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. 

4. W przypadku zaakceptowania przez Rektora projektu, o którym mowa  
w ust. 1, projekt uważa się za zaopiniowany przez radę jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu. 

5. W przypadku dokonania przez Rektora zmian w projekcie, o którym mowa 
w ust. 1, Rektor przesyła projekt regulaminu radzie właściwej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu celem wyrażenia opinii. 

6. Rada jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w terminie 60 dni może wyrazić 
opinię o projekcie regulaminu, o którym mowa w ust. 5.  

7. Niewyrażenie opinii przez radę jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 
w terminie 60 dni od daty przedstawienia projektu regulaminu przez Rektora uważa 
się za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 5. 

8. Wraz z opinią, o której mowa w ust. 6 przesyła się: 
1) kopię listy obecności z posiedzenia rady jednostki organizacyjnej Uniwersytetu; 
2) wyciąg z protokołu posiedzenia rady jednostki organizacyjnej Uniwersytetu ze 

wskazaniem wyniku głosowania nad opinią. 
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§ 3 

Rektor może po bezskutecznym upływie terminu określonym w § 2 ust. 3 
przesłać radzie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu projekt regulaminu jednostki 
organizacyjnej przygotowany przez Rektora. Postanowienia § 2 ust. 5-8 stosuje się 
odpowiednio.  

§ 4 
Przed nadaniem regulaminu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, Rektor 

może zasięgnąć opinii Komisji Senackiej Prawno Statutowej co do zgodności projektu 
regulaminu z innymi aktami prawnymi.  

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
 


