
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

Warszawa, 23 maja 2007 r.   Nr 5C 

Poz. 251 

UCHWAŁA NR 219 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 23 maja 2007 r. 

w sprawie utworzenia 
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 22, w związku z § 11 pkt 2, § 12 ust. 1 i § 13 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego, przyjętego Uchwałą nr 115 Senatu UW z dnia 21 czerwca 2006 r. (Monitor UW nr 7A, 
poz. 94), a także na podstawie wniosków rad wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki oraz Prawa 
i  Administracji, Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 

§ 1 

Tworzy się międzywydziałową jednostkę organizacyjną o nazwie Centrum Nauk Sądowych 
Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „Centrum”. 

§ 2 

Do zadań Centrum należy m.in. wspólne przygotowanie i prowadzenie przez wydziały: 
Biologii, Chemii, Fizyki oraz Prawa i Administracji:  
1) studiów międzywydziałowych, 
2) studiów podyplomowych, 
3) interdyscyplinarnych badań naukowych, zarówno własnych, jak i zleconych, nad zagadnieniami 

metod identyfikacji człowieka i innych obiektów w szczególności na potrzeby postępowań 
sądowych i innych prowadzonych na podstawie ustawy. 

§ 3 

 Koszty funkcjonowania oraz warunki materialne działania Centrum zapewniają wydziały 
wnioskujące o utworzenie Centrum.  

§ 4 

Wyraża się zgodę na utworzenie wyodrębnionej finansowo jednostki organizacyjnej do 
prowadzenia działalności gospodarczej Centrum, m. in. w zakresie przygotowywania 
specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz, zgodnie z § 134 ust. 4 Statutu UW.  

§ 5 

 Zatwierdza się regulamin Centrum, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, z tym, 
że do czasu uruchomienia studiów, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały i wyboru 
przedstawiciela studentów, Rada Naukowa Centrum, o której mowa w § 8 Regulaminu, składa się 
z  czterech członków i obraduje bez przedstawiciela studentów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow 



Załącznik 
do uchwały nr 219 Senatu z dnia 23 maja 2007 r. 

w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych UW 
 

 
REGULAMIN 

Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego 

§ 1 

1. Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „Centrum, jest  
międzywydziałową jednostką organizacyjną działającą na podstawie Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz niniejszego regulaminu. 
 

2. Siedzibą Centrum jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 
02-096 Warszawa. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
0) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 
1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego, 
2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie  

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Naukową, o której mowa w § 8 Regulaminu. 

 
§ 3 

Centrum podlega Rektorowi. 
 

§ 4 

1. Do zadań Centrum należy w szczególności:  
1) wspólne przygotowanie i prowadzenie przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki oraz Prawa 

i  Administracji, przy współpracy innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, studiów 
międzywydziałowych drugiego stopnia (magisterskich) przyrodniczo-kryminalistycznych, 

2) wspólne przygotowanie i prowadzenie przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki oraz Prawa 
i  Administracji, przy współpracy innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, studiów 
międzywydziałowych podyplomowych przyrodniczo-kryminalistycznych oraz z zakresu prawa 
dowodowego, 

3) wspólne prowadzenie przez wymienione w powyższych punktach wydziały, przy współpracy  
innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, interdyscyplinarnych badań naukowych, zarówno 
własnych, jak i zleconych, nad zagadnieniami metod identyfikacji człowieka i innych obiektów 
w szczególności na potrzeby postępowań sądowych i innych prowadzonych na podstawie ustawy, 

4) wykonywanie innych zadań określonych w uchwałach Senatu lub zarządzeniach Rektora. 
 

2. W razie potrzeby wykonanie zadań, o których mowa w ust.1, Rada Centrum może 
powierzać także osobom niezatrudnionym w Centrum.  

§ 5 

1. Zadania, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 1 i 2, są realizowane w szczególności poprzez:  
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, 
2) przygotowanie niezbędnych dokumentów dla uruchomienia studiów międzywydziałowych, 

w szczególności: ich planu, programu oraz standardów, 
3) występowanie do stosownych organów z wnioskami o utworzenie kierunku i innymi 

przewidzianymi przez przepisy szczególne. 
 

2. Zadania, o których mowa § 4 ust.1 pkt 3, są realizowane w szczególności przez 
działalność wyodrębnionego Biura Ekspertyz, o którym mowa w § 14 Regulaminu. 
  



§ 6 

1. Dyrektora Centrum powołuje Rektor spośród samodzielnych pracowników naukowych 
na wspólny wniosek dziekanów jednostek, które wystąpiły o jej utworzenie. 
 

2. Kadencja dyrektora Centrum trwa cztery lata, rozpoczyna się z dniem 1 października 
i kończy 30 września. 
 

3. Funkcji dyrektora oraz jego zastępcy nie można łączyć z funkcją Rektora, prorektora, 
dziekana, prodziekana, mandatem członka UKW. 

§ 7 
Dyrektor: 

1) kieruje jednostką i jest odpowiedzialny przed Rektorem za jej działalność, 
2) jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Centrum, z zastrzeżeniem  

§ 15 ust. 4, 
3) reprezentuje Centrum na zewnątrz, 
4) występuje z wnioskiem o nawiązanie albo rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem 

akademickim zatrudnionym w Centrum, 
5) występuje z wnioskiem o nawiązanie albo rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem 

niebędącym nauczycielem akademickim zatrudnionym w Centrum, 
6) zawiera umowy o pracę z niektórymi kategoriami pracowników niebędących nauczycielami  

akademickimi z upoważnienia Rektora lub kanclerza,  
7) ustala szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego w związku z jego 

pracą w Centrum, 
8) określa tryb udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu, 
9) udziela urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy, 
10) udziela urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 i 3 Ustawy (habilitacyjnego lub doktorskiego),  
11) opiniuje wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 4 

Ustawy (bezpłatny naukowy) z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, 
12) występuje z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
13) ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego, 
14) powołuje komisję konkursową i jej przewodniczącego. 

§ 8 

1. W Centrum działa Rada Naukowa. 
 

2. Rada składa się z pięciu członków, w tym czterech przedstawicieli wydziałów 
zakładających Centrum, po jednym z każdego wydziału oraz przedstawiciela studentów. 
 

3. Członków Rady powołuje Rektor na wniosek rad wydziałów, które wystąpiły o utworzenie 
Centrum. Członka Rady Naukowej – przedstawiciela studentów wyłania się według zasad 
obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim. 
 

4. Kadencja Rady trwa cztery lata, rozpoczyna się w dniu 1 września i kończy 31 sierpnia.  
 

5. Dyrektor Centrum ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym. 

§ 9 

Do kompetencji Rady należy:  
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności Centrum, 
2) kontrolowanie działalności organów jednoosobowych Centrum, 
3) opiniowanie działań Centrum,  
4) wyrażanie opinii w sprawach, o których mowa w § 94 ust. 4 i 6 Statutu, 
5) zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów lub postanowień szczególnych, 

a  niezastrzeżonych dla innych organów. 
  



§ 10 

1. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady. O dokonanym wyborze 
dyrektor Centrum zawiadamia Rektora. 
 

2. Przewodniczący jest wybierany na czas kadencji Rady. 

§ 11 

Przewodniczący Rady w szczególności: 
1) kieruje pracami Rady, 
2) reprezentuje Radę na zewnątrz, 
3) zwołuje posiedzenia Rady, 
4) pełni obowiązki dyrektora Centrum w czasie wakatu na tym stanowisku lub gdy dyrektor oraz jego 

zastępca nie są w stanie sprawować swoich funkcji.  

§ 12 

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. 
 

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny 
wniosek Rektora, dyrektora Centrum lub co najmniej 20% regulaminowej liczby członków Rady.  
 

3. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje dyrektor Centrum i przewodniczy mu 
do chwili wyboru przewodniczącego Rady. 
 

4. Na zaproszenie przewodniczącego Rady w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć osoby 
spoza jej składu. 
 

5. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów 
w  obecności co najmniej połowy członków. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.  
 

6. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się 
na wniosek co najmniej jednego członka Rady, a także wtedy, gdy przedmiotem głosowania są 
sprawy personalne.  

§ 13 

W razie potrzeby zastępcę dyrektora Centrum powołuje Rektor na wspólny wniosek 
dziekanów wydziałów, które wystąpiły o utworzenie jednostki, zaopiniowany przez Radę. 

§ 14 

1. W skład Centrum wchodzi wyodrębniona jednostka wewnętrzna o nazwie: Biuro Ekspertyz 
Centrum Nauk Sądowych. 
 

2. Do zadań Biura Ekspertyz należy prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z § 134 
Statutu, w szczególności w zakresie przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz.  
 

3. Szczegółowe zasady organizacji i działalności Biura Ekspertyz określa regulamin nadany 
przez Rektora. 

§ 15 

1. W miarę potrzeby tworzy się wewnętrzne jednostki organizacyjne dla realizowania innych 
zadań Centrum. 
 

2. Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych powołuje dyrektor Centrum  
spośród kandydatów wybranych na zebraniu zespołu.  
 

3. Kadencja kierownika wewnętrznej jednostki organizacyjnej trwa cztery lata, zaczyna się 
1 listopada, a kończy 30 października. 
 



4. Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej jest bezpośrednim przełożonym jej  
pracowników. 

§ 16 

1. W razie potrzeby powołuje się w Centrum komisję konkursową, o której mowa w § 94 
ust. 4 i 5 Statutu. 
 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą trzy osoby spośród pracowników Centrum 
zgłoszone przez dyrektora Centrum, zatwierdzone przez Radę.  
 

3. Komisję konkursową powołuje dyrektor Centrum. 
 

4. Komisja jest powoływana na okres kadencji Rady. 

§ 17 

Zmiany w Regulaminie Centrum uchwala Rada większością dwóch trzecich regulaminowego 
składu. Zmiany są dokonywane przez Senat na wniosek Rektora. 
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