
Na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym;

2) obwinionym — rozumie si´ przez to studenta,
przeciwko któremu zosta∏o wszcz´te post´powa-
nie wyjaÊniajàce lub dyscyplinarne;

3) stronach — rozumie si´ przez to obwinionego oraz
rzecznika dyscyplinarnego.

§ 2. W sprawach wymienionych w art. 211 ustawy
orzekajà:

1) w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna,

2) w drugiej instancji — odwo∏awcza komisja dyscy-
plinarna

— w sk∏adzie z∏o˝onym z przewodniczàcego sk∏adu
orzekajàcego, którym jest nauczyciel akademicki,
oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich
i studentów.

§ 3. 1. W toku post´powania wyjaÊniajàcego oraz
post´powania dyscyplinarnego obwinionemu nale˝y
umo˝liwiç z∏o˝enie wszelkich wyjaÊnieƒ, które uwa˝a
si´ za istotne dla sprawy.

2. Obwiniony ma prawo odmówiç z∏o˝enia wyja-
Ênieƒ, o czym nale˝y go poinformowaç.

Rozdzia∏ 2

Post´powanie wyjaÊniajàce

§ 4. 1. Rektor uczelni, po otrzymaniu wiadomoÊci
o post´powaniu uchybiajàcym godnoÊci studenta lub
naruszeniu przepisów obowiàzujàcych na uczelni, zle-
ca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie po-
st´powania wyjaÊniajàcego, które powinno trwaç nie
d∏u˝ej ni˝ 6 tygodni.

2. W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscy-
plinarny, za zgodà rektora uczelni, mo˝e przed∏u˝yç
czas trwania post´powania wyjaÊniajàcego, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do 12 tygodni.

§ 5. 1. Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowie-
nie o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego. Odpis
postanowienia otrzymuje obwiniony i rektor uczelni.

2. W toku post´powania wyjaÊniajàcego rzecznik
dyscyplinarny obowiàzany jest zebraç dowody nie-
zb´dne do ca∏kowitego wyjaÊnienia sprawy, uwzgl´d-
niajàc zarówno dowody Êwiadczàce przeciwko obwi-
nionemu, jak i dowody przemawiajàce na jego ko-
rzyÊç.

§ 6. 1. Z ka˝dej przeprowadzonej czynnoÊci w po-
st´powaniu wyjaÊniajàcym rzecznik dyscyplinarny
sporzàdza protokó∏ na piÊmie.

2. Protokó∏ powinien byç podpisany, po uprzednim
zapoznaniu si´ z jego treÊcià, przez wszystkie osoby
bioràce udzia∏ w przeprowadzonej czynnoÊci.

§ 7. 1. Je˝eli dane istniejàce w chwili wszcz´cia po-
st´powania wyjaÊniajàcego lub zebrane w jego toku
zawierajà dostateczne podstawy do przedstawienia
zarzutów obwinionemu, rzecznik dyscyplinarny spo-
rzàdza postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

2. Rzecznik dyscyplinarny w terminie 7 dni od dnia
sporzàdzenia postanowienia o przedstawieniu zarzu-
tów wzywa obwinionego i og∏asza mu jego treÊç.

3. W wezwaniu nale˝y pouczyç obwinionego o wy-
nikajàcych z art. 219 ust. 4 ustawy skutkach uporczy-
wego i nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na
wezwania.

§ 8. 1. Przed z∏o˝eniem wyjaÊnieƒ przez obwinio-
nego nale˝y pouczyç go o jego uprawnieniach i obo-
wiàzkach.

2. Obwiniony otrzymuje pouczenie na piÊmie, co
potwierdza swoim podpisem.

§ 9. 1. W toku post´powania wyjaÊniajàcego obwi-
niony i jego obroƒca majà prawo zg∏osiç rzecznikowi
dyscyplinarnemu wniosek o przes∏uchanie wskaza-
nych osób w charakterze Êwiadków, powo∏anie bie-
g∏ych oraz przeprowadzenie innych dowodów.

2. Po zakoƒczeniu post´powania wyjaÊniajàcego
nale˝y umo˝liwiç obwinionemu i jego obroƒcy zapo-
znanie si´ z zebranymi dowodami i poinformowaç
o prawie zg∏oszenia wniosku o uzupe∏nienie post´po-
wania dowodowego, w terminie 3 dni od up∏ywu koƒ-
cowego terminu do zapoznawania si´ z materia∏ami
post´powania.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania wyjaÊniajàcego i dyscyplinarnego wobec studentów

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U.
Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.



§ 10. 1. W zale˝noÊci od wyniku post´powania wy-
jaÊniajàcego rzecznik dyscyplinarny:

1) wydaje postanowienie o umorzeniu post´powania
wyjaÊniajàcego, które przedstawia rektorowi
uczelni do zatwierdzenia;

2) kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o wszcz´-
cie post´powania dyscyplinarnego i o ukaranie;

3) mo˝e z∏o˝yç do rektora uczelni umotywowany
wniosek o wymierzenie kary upomnienia;

4) mo˝e z∏o˝yç do rektora uczelni umotywowany
wniosek o przekazanie sprawy do sàdu kole˝eƒ-
skiego.

2. W razie stwierdzenia, po wszcz´ciu post´powa-
nia wyjaÊniajàcego, ˝e:

1) czynu nie pope∏niono albo pope∏niony czyn nie za-
wiera∏ znamion przewinienia dyscyplinarnego,

2) post´powanie co do tego samego czynu tej samej
osoby zosta∏o prawomocnie zakoƒczone lub wcze-
Êniej wszcz´te si´ toczy,

3) obwiniony zmar∏,

4) nastàpi∏o przedawnienie na podstawie art. 217
ust. 3 ustawy lub przedawnienie orzekania na
podstawie art. 217 ust. 4 ustawy,

5) szkodliwoÊç pope∏nionego czynu jest znikoma,

rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umo-
rzeniu post´powania.

3. Je˝eli rektor uczelni, na wniosek rzecznika dys-
cyplinarnego, podejmie decyzj´ o przekazaniu sprawy
do sàdu kole˝eƒskiego, rzecznik dyscyplinarny przesy-
∏a odpis wniosku wraz z aktami sprawy do sàdu kole-
˝eƒskiego.

4. Zatwierdzone przez rektora uczelni postanowie-
nie o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego wraz
z uzasadnieniem oraz zatwierdzony przez rektora
uczelni wniosek o przekazanie sprawy do sàdu kole-
˝eƒskiego dor´cza si´ obwinionemu i jego obroƒcy.

5. O skierowaniu wniosku o ukaranie do komisji
dyscyplinarnej zawiadamia si´ obwinionego, jego
obroƒc´ i rektora uczelni.

§ 11. 1. Je˝eli rzecznik dyscyplinarny z∏o˝y wniosek,
o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, rektor uczelni mo˝e
wymierzyç obwinionemu kar´ upomnienia, po uprzed-
nim wys∏uchaniu obwinionego lub jego obroƒcy.

2. Student ukarany przez rektora uczelni za przewi-
nienie mniejszej wagi karà upomnienia, który w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia o ukara-
niu nie wniós∏ odwo∏ania z przyczyn od niego nieza-
le˝nych, mo˝e, w terminie 7 dni od dnia ustania przy-
czyny uchybienia terminowi, z∏o˝yç, wraz z odwo∏a-
niem, wniosek o przywrócenie terminu.

3. Wniosek wraz z odwo∏aniem, o którym mowa
w ust. 2, sk∏ada si´ do komisji dyscyplinarnej lub sàdu
kole˝eƒskiego za poÊrednictwem rektora uczelni.

§ 12. 1. Wniosek o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego i o ukaranie powinien byç sporzàdzony na
piÊmie i zawieraç:

1) imi´, nazwisko i adres obwinionego oraz informa-
cj´ o kierunku i roku studiów;

2) dok∏adne okreÊlenie zarzucanego czynu, ze wska-
zaniem czasu, miejsca, sposobu i okolicznoÊci je-
go pope∏nienia;

3) proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej;

4) uzasadnienie wniosku o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego i o ukaranie.

2. Do wniosku o wszcz´cie post´powania dyscypli-
narnego i o ukaranie nale˝y do∏àczyç akta post´powa-
nia wyjaÊniajàcego.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie dyscyplinarne

§ 13. 1. Przewodniczàcy komisji dyscyplinarnej ba-
da, czy wniosek o wszcz´cie post´powania dyscypli-
narnego i o ukaranie spe∏nia warunki, o których mowa
w § 12 ust. 1.

2. W przypadku gdy wniosek o wszcz´cie post´po-
wania dyscyplinarnego i o ukaranie nie spe∏nia wa-
runków, o których mowa w § 12 ust. 1, przewodniczà-
cy komisji dyscyplinarnej zwraca wniosek i wzywa
rzecznika dyscyplinarnego do usuni´cia braków for-
malnych w terminie 7 dni.

3. Je˝eli wniosek o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego i o ukaranie odpowiada warunkom formal-
nym, przewodniczàcy komisji dyscyplinarnej wyznacza,
wed∏ug kolejnoÊci listy alfabetycznej cz∏onków komisji
dyscyplinarnej, sk∏ad orzekajàcy, z uwzgl´dnieniem
przepisu art. 213 ust. 5 ustawy, oraz termin posiedzenia
niejawnego komisji dyscyplinarnej, które powinno si´
odbyç w ciàgu 14 dni od dnia wp∏ywu wniosku.

4. Na posiedzeniu niejawnym komisja dyscyplinar-
na wydaje postanowienie o:

1) wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego i skiero-
waniu wniosku o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego i o ukaranie do rozpoznania na rozpra-
wie albo

2) odmowie wszcz´cia post´powania dyscyplinarne-
go, albo

3) zwrocie wniosku o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego i o ukaranie rzecznikowi dyscyplinar-
nemu w celu uzupe∏nienia post´powania wyja-
Êniajàcego, wskazujàc, w jakim zakresie i kierunku
ma nastàpiç uzupe∏nienie post´powania, oraz wy-
znaczajàc termin zakoƒczenia tego post´powania,
nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni.

5. W razie stwierdzenia okolicznoÊci, o których mo-
wa w § 10 ust. 2, post´powania dyscyplinarnego nie
wszczyna si´.

§ 14. 1. Odpisy postanowieƒ wydanych na posie-
dzeniu niejawnym dor´cza si´ rzecznikowi dyscypli-
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narnemu, obwinionemu, jego obroƒcy i rektorowi
uczelni.

2. Na postanowienie odmawiajàce wszcz´cia po-
st´powania dyscyplinarnego rzecznikowi dyscyplinar-
nemu przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do od-
wo∏awczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 7 dni od
dnia dor´czenia mu postanowienia.

§ 15. 1. W razie przeniesienia si´ obwinionego do
innej uczelni w czasie toczàcego si´ przeciwko niemu
post´powania dyscyplinarnego rektor uczelni zawia-
damia o fakcie prowadzenia post´powania dyscypli-
narnego rektora uczelni, do której obwiniony si´ prze-
niós∏, a po ukoƒczeniu post´powania przysy∏a mu od-
pis prawomocnego orzeczenia.

2. O fakcie przes∏ania informacji o toczàcym si´
post´powaniu dyscyplinarnym rektorowi innej uczelni
nale˝y poinformowaç obwinionego.

§ 16. 1. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego:

1) wyznacza termin rozprawy, która powinna odbyç
si´ w ciàgu 30 dni od dnia wniesienia przez rzecz-
nika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie;

2) wyznacza obwinionemu obroƒc´ z urz´du w przy-
padku, o którym mowa w art. 218 ust. 2 ustawy;

3) zawiadamia na piÊmie rektora uczelni oraz rzeczni-
ka dyscyplinarnego o terminie rozprawy;

4) wzywa na rozpraw´ obwinionego i zawiadamia
obroƒc´ o terminie rozprawy;

5) wzywa na rozpraw´ Êwiadków i bieg∏ych.

2. Obwinionemu dor´cza si´ wraz z wezwaniem na
rozpraw´:

1) odpis wniosku rzecznika dyscyplinarnego
o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego
i o ukaranie;

2) list´ cz∏onków sk∏adu orzekajàcego komisji dyscy-
plinarnej wyznaczonego do rozpoznania wniosku
o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego i o uka-
ranie;

3) informacj´ o uprawnieniach obwinionego dotyczà-
cych mo˝liwoÊci wy∏àczenia cz∏onka sk∏adu orzeka-
jàcego i o skutkach niestawiennictwa na rozprawie.

3. Termin rozprawy powinien byç tak wyznaczony,
aby mi´dzy dor´czeniem obwinionemu wezwania
a dniem rozprawy up∏yn´∏o co najmniej 7 dni.

4. W razie niezachowania terminu, o którym mowa
w ust. 3, rozprawa na wniosek obwinionego lub jego
obroƒcy ulega odroczeniu.

§ 17. 1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na
rozpraw´ obwinionego, któremu wezwanie dor´czono
prawid∏owo i który z∏o˝y∏ ju˝ wyjaÊnienia na rozpra-
wie, nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy,
chyba ˝e komisja dyscyplinarna uzna jego obecnoÊç
za koniecznà.

2. W razie uznania niestawiennictwa obwinionego
na rozpraw´ za usprawiedliwione sk∏ad orzekajàcy od-

racza rozpraw´ i wyznacza nowy termin. Rozprawa
mo˝e ulec odroczeniu na okres do 30 dni. Je˝eli jednak
w tym terminie stawienie si´ obwinionego z przyczyn
od niego niezale˝nych nie jest mo˝liwe, termin ten mo-
˝e zostaç przed∏u˝ony do czasu ustania przeszkód.

§ 18. 1. Komisja dyscyplinarna mo˝e zawiesiç po-
st´powanie dyscyplinarne, je˝eli w sprawie tego sa-
mego czynu wszcz´to post´powanie karne lub post´-
powanie w sprawach o wykroczenia.

2. Komisja dyscyplinarna mo˝e w ka˝dej chwili
podjàç zawieszone post´powanie i powinna to uczy-
niç nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od prawomoc-
nego zakoƒczenia post´powania karnego lub post´po-
wania w sprawach o wykroczenia.

3. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej
w przedmiocie zawieszenia post´powania dyscypli-
narnego lub podj´cia zawieszonego post´powania
stronom przys∏uguje za˝alenie do odwo∏awczej komi-
sji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
im postanowienia.

4. Postanowienie w sprawie zawieszenia post´po-
wania lub podj´cia zawieszonego post´powania dor´-
cza si´ równie˝ rektorowi uczelni.

§ 19. Udzia∏ rzecznika dyscyplinarnego w rozpra-
wie jest obowiàzkowy.

§ 20. 1. Rozprawà kieruje przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego.

2. Rozprawa rozpoczyna si´ od sprawdzenia obec-
noÊci stron i innych osób wezwanych na rozpraw´, po
czym przewodniczàcy zarzàdza opuszczenie sali przez
Êwiadków oraz odczytuje wniosek o wszcz´cie post´-
powania dyscyplinarnego i o ukaranie wraz z uzasad-
nieniem. Nast´pnie zapytuje obwinionego, czy przy-
znaje si´ do pope∏nienia zarzucanego mu czynu oraz
czy i jakie zamierza z∏o˝yç wyjaÊnienia.

3. Po z∏o˝eniu wyjaÊnieƒ przez obwinionego prze-
wodniczàcy zarzàdza post´powanie dowodowe, prze-
s∏uchuje Êwiadków, zasi´ga opinii bieg∏ych oraz prze-
prowadza inne dowody. Je˝eli ˝adna ze stron post´-
powania nie wyrazi sprzeciwu, a bezpoÊrednie prze-
prowadzenie dowodu nie jest niezb´dne, przewodni-
czàcy mo˝e odczytaç zeznania Êwiadków i opinie bie-
g∏ych oraz przedstawiç inne dowody zebrane w post´-
powaniu wyjaÊniajàcym.

4. W trakcie rozprawy komisja dyscyplinarna, na
wniosek stron lub z urz´du, dopuszcza dowody z zeznaƒ
Êwiadków i opinii bieg∏ych oraz inne dowody, je˝eli
uzna, ˝e ich przeprowadzenie jest istotne dla sprawy.

5. Obwiniony, jego obroƒca i rzecznik dyscyplinar-
ny majà prawo zadawaç pytania Êwiadkom i bieg∏ym
oraz wypowiadaç si´ co do ka˝dego dowodu.

6. Je˝eli wyjaÊnienia obwinionego, który na rozpra-
wie przyznaje si´ do winy, nie budzà wàtpliwoÊci, ko-
misja dyscyplinarna za zgodà stron mo˝e nie przepro-
wadzaç post´powania dowodowego lub je ograniczyç.
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7. Po zakoƒczeniu post´powania dowodowego
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego udziela g∏osu
rzecznikowi dyscyplinarnemu, obroƒcy i obwinione-
mu. Obwinionemu przys∏uguje zawsze g∏os ostatni.

§ 21. Z przebiegu rozprawy sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisujà wszyscy cz∏onkowie sk∏adu orzekajà-
cego i protokolant.

§ 22. 1. Po wys∏uchaniu stron przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego zamyka rozpraw´, a komisja dyscyplinarna
przyst´puje niezw∏ocznie do narady nad orzeczeniem.

2. Przebieg narady i g∏osowania nad orzeczeniem
sà tajne. Podczas narady i g∏osowania oprócz cz∏on-
ków sk∏adu orzekajàcego mo˝e byç obecny jedynie
protokolant, chyba ˝e przewodniczàcy uzna jego obec-
noÊç za zb´dnà.

3. Narada i g∏osowanie odbywajà si´ osobno co
do winy i osobno co do kary. Przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego g∏osuje ostatni.

§ 23. 1. Postanowienia i orzeczenia komisji dyscy-
plinarnej zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

2. G∏osy cz∏onków sk∏adu orzekajàcego wstrzymu-
jàcych si´ od g∏osowania liczà si´ na korzyÊç obwinio-
nego.

3. Je˝eli przy g∏osowaniu co do kary zdania cz∏on-
ków sk∏adu orzekajàcego tak si´ podzielà, ˝e na ˝adnà
z proponowanych kar nie przypadnie wi´kszoÊç g∏o-
sów, zdanie najmniej przychylne dla obwinionego przy-
∏àcza si´ do zdania najbardziej do niego zbli˝onego.

4. Przeg∏osowany cz∏onek sk∏adu orzekajàcego ma
prawo z∏o˝yç na piÊmie zdanie odr´bne z uzasadnie-
niem.

§ 24. 1. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o:

1) ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winne-
go pope∏nienia zarzucanego mu czynu i wymierza
kar´, albo

2) uniewinnieniu obwinionego od zarzutu pope∏nie-
nia przewinienia dyscyplinarnego, albo

3) umorzeniu post´powania.

2. W razie stwierdzenia po wszcz´ciu post´powa-
nia dyscyplinarnego okolicznoÊci, o których mowa
w § 10 ust. 2, albo je˝eli rzecznik dyscyplinarny odstà-
pi na rozprawie od wniosku o ukaranie, komisja dys-
cyplinarna wydaje orzeczenie o umorzeniu post´po-
wania. Jednak˝e w razie stwierdzenia okolicznoÊci wy-
mienionych w § 10 ust. 2 pkt 1 komisja dyscyplinarna
wydaje orzeczenie o uniewinnieniu obwinionego.

§ 25. 1. Orzeczenie powinno byç sporzàdzone na
piÊmie i zawieraç:

1) nazw´ komisji dyscyplinarnej, dat´ i miejsce roz-
poznania sprawy i wydania orzeczenia;

2) imiona i nazwiska cz∏onków sk∏adu orzekajàcego,
rzecznika dyscyplinarnego, protokolanta i obroƒcy
obwinionego;

3) imi´ i nazwisko, adres obwinionego oraz informa-
cj´ o kierunku i roku studiów;

4) opis zarzucanego czynu, z okreÊleniem miejsca
i daty jego pope∏nienia;

5) rozstrzygni´cie komisji dyscyplinarnej;

6) uzasadnienie zawierajàce wyjaÊnienie podstawy
faktycznej i prawnej orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisujà
wszyscy cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego.

§ 26. 1. Orzeczenie powinno byç og∏oszone bezpo-
Êrednio po naradzie.

2. Z wa˝nych powodów og∏oszenie orzeczenia mo-
˝e byç odroczone na czas nieprzekraczajàcy 7 dni. Ter-
min og∏oszenia orzeczenia powinien byç podany na
rozprawie.

3. Po og∏oszeniu orzeczenia przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego podaje ustnie motywy orzeczenia i poucza
obwinionego o trybie i terminie wniesienia odwo∏ania.

4. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem po-
winno byç dor´czone stronom, obroƒcy i rektorowi
uczelni w terminie 14 dni od jego og∏oszenia.

§ 27. 1. Stronom przys∏uguje prawo wniesienia od-
wo∏ania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej do od-
wo∏awczej komisji dyscyplinarnej. Wniesienie odwo-
∏ania przez rzecznika dyscyplinarnego na korzyÊç ob-
winionego wymaga zgody obwinionego.

2. Odwo∏anie, wraz z uzasadnieniem i odpisami
dla stron, wnosi si´ za poÊrednictwem komisji dyscy-
plinarnej, która wyda∏a orzeczenie, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania orzeczenia wraz z jego pisemnym
uzasadnieniem. Z∏o˝enie odwo∏ania wstrzymuje wy-
konanie orzeczenia.

3. Odwo∏anie mo˝e byç cofni´te do chwili rozpo-
cz´cia rozprawy w post´powaniu odwo∏awczym. Cof-
ni´cie odwo∏ania pociàga za sobà uprawomocnienie
si´ orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

4. Cofni´cie odwo∏ania wniesionego na korzyÊç
obwinionego, je˝eli on sam nie z∏o˝y∏ odwo∏ania, mo-
˝e nastàpiç tylko za jego zgodà.

5. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, od którego
nie zosta∏o wniesione odwo∏anie w przewidzianym
terminie, staje si´ prawomocne i podlega wykonaniu.

§ 28. Przewodniczàcy odwo∏awczej komisji dyscy-
plinarnej, po stwierdzeniu, ˝e odwo∏anie zosta∏o wnie-
sione przez osob´ uprawnionà w przewidzianym ter-
minie, wyznacza sk∏ad orzekajàcy z uwzgl´dnieniem
art. 213 ust. 5 ustawy, termin rozprawy odwo∏awczej
oraz zarzàdza dor´czenie odpisu odwo∏ania stronie
przeciwnej. Rozprawa odwo∏awcza powinna odbyç si´
w terminie 14 dni od dnia wp∏ywu odwo∏ania do od-
wo∏awczej komisji dyscyplinarnej.

§ 29. 1. Przewodniczàcy odwo∏awczej komisji dyscy-
plinarnej, w drodze postanowienia, odrzuca odwo∏anie
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w razie wniesienia go po up∏ywie terminu przewidziane-
go w § 27 ust. 2 albo przez osob´ nieuprawnionà.

2. Przewodniczàcy odwo∏awczej komisji dyscypli-
narnej, na wniosek strony, mo˝e przywróciç uchybio-
ny termin do wniesienia odwo∏ania, jeÊli uprawdopo-
dobni ona, ˝e uchybienie nastàpi∏o z przyczyn od niej
niezale˝nych.

3. Wniosek o przywrócenie terminu sk∏ada si´
wraz z odwo∏aniem za poÊrednictwem komisji dyscy-
plinarnej, która wyda∏a zaskar˝one orzeczenie, w ter-
minie 7 dni od dnia ustania przeszkody.

4. Na postanowienie o odrzuceniu odwo∏ania lub
odmawiajàce przywrócenia terminu do wniesienia od-
wo∏ania przys∏uguje za˝alenie do odwo∏awczej komisji
dyscyplinarnej, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
postanowienia.

§ 30. 1. Rozpraw´ odwo∏awczà rozpoczyna spra-
wozdanie, w którym wyznaczony cz∏onek sk∏adu orze-
kajàcego przedstawia przebieg dotychczasowego po-
st´powania dyscyplinarnego, treÊç zaskar˝onego
orzeczenia, przytoczone w odwo∏aniu zarzuty oraz
okolicznoÊci faktyczne sprawy, jak równie˝ zawiada-
mia strony o postanowieniu sk∏adu orzekajàcego
w sprawie dopuszczenia nowych dowodów.

2. Przed zakoƒczeniem rozprawy odwo∏awczej
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego udziela g∏osu
rzecznikowi dyscyplinarnemu, obroƒcy i obwinione-
mu, przy czym pierwszy g∏os przys∏uguje stronie, któ-
ra wnios∏a odwo∏anie.

§ 31. 1. Odwo∏awcza komisja dyscyplinarna utrzy-
muje w mocy zaskar˝one orzeczenie komisji dyscypli-
narnej, uchyla orzeczenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci i wy-
daje w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy al-
bo przekazuje spraw´ komisji dyscyplinarnej do po-
nownego rozpoznania.

2. Je˝eli obwiniony zosta∏ uniewinniony i zachodzi
koniecznoÊç uzupe∏nienia post´powania dowodowe-
go, odwo∏awcza komisja dyscyplinarna uchyla orze-
czenie w ca∏oÊci i przekazuje spraw´ do ponownego
rozpoznania przez inny sk∏ad komisji dyscyplinarnej,
od której orzeczenia przys∏uguje odwo∏anie.

§ 32. 1. Za˝alenia na postanowienia komisji dyscy-
plinarnej oraz przewodniczàcego odwo∏awczej komisji
dyscyplinarnej rozpoznaje odwo∏awcza komisja dyscy-
plinarna w innym sk∏adzie na posiedzeniu niejawnym.

2. Rozpoznanie za˝alenia powinno nastàpiç w ter-
minie do 14 dni od dnia wp∏ywu za˝alenia do odwo-
∏awczej komisji dyscyplinarnej.

3. Postanowienie odwo∏awczej komisji dyscypli-
narnej utrzymujàce w mocy postanowienie komisji
dyscyplinarnej o:

1) odmowie wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego,

2) odrzuceniu odwo∏ania albo

3) odmowie wznowienia post´powania

koƒczy post´powanie.

4. Uwzgl´dniajàc za˝alenie, odwo∏awcza komisja
dyscyplinarna uchyla zaskar˝one postanowienie i roz-
strzyga w przedmiocie wszcz´cia post´powania, za-
wieszenia post´powania, przywrócenia terminu do
wniesienia odwo∏ania i przyj´cia odwo∏ania albo
wznowienia post´powania.

§ 33. Do post´powania przed odwo∏awczà komisjà
dyscyplinarnà w sprawach nieuregulowanych stosuje
si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu przed ko-
misjà dyscyplinarnà.

Rozdzia∏ 4

Wykonanie i zatarcie kar dyscyplinarnych

§ 34. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia dyscypli-
narnego dor´cza si´ rektorowi uczelni i za∏àcza si´ do
akt osobowych studenta.

2. Wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscypli-
narnego zarzàdza niezw∏ocznie rektor uczelni.

3. Z chwilà zatarcia orzeczonej kary rektor uczelni
zarzàdza usuni´cie z akt osobowych studenta doku-
mentów dotyczàcych ukarania.

Rozdzia∏ 5

Wznowienie post´powania dyscyplinarnego

§ 35. 1. O wznowieniu post´powania dyscyplinar-
nego orzeka na posiedzeniu niejawnym komisja dys-
cyplinarna, która wyda∏a orzeczenie koƒczàce post´-
powanie, w innym sk∏adzie.

2. Postanowienie w sprawie wznowienia post´po-
wania dor´cza si´ ukaranemu studentowi, jego obroƒ-
cy, rzecznikowi dyscyplinarnemu i rektorowi uczelni.

3. Na wydane przez komisj´ dyscyplinarnà posta-
nowienie o odmowie wznowienia post´powania stro-
nom przys∏uguje, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
postanowienia, za˝alenie do odwo∏awczej komisji
dyscyplinarnej.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 36. Niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia post´powania wyjaÊniajàce i dyscyplinar-
ne studentów prowadzone sà na podstawie przepisów
dotychczasowych.

§ 37. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad i trybu post´powania dyscyplinarnego
wobec studentów (Dz. U. Nr 63, poz. 269).

§ 38. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski
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