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Pkt 7. 

PROJEKT 

STATUT 
FEDERACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

I WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
(robocza nazwa Federacji) 

Misją Federacji jest wspólna realizacja wybranych zadań Uniwersytetu 
Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w interesie publicznym, 
w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój szkolnictwa wyższego oraz w służbie 
nauki i drugiemu człowiekowi, w szczególności w obszarze badań naukowych, dostępu 
do infrastruktury badawczej obu uczelni, kształcenia doktorantów, jak również 
transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. 

DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Federacja Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, zwana dalej „Federacją”, jest federacją podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), zwanej dalej „Ustawą” oraz 
statutu. 

2. Federacja tworzona jest w celu zacieśniania współpracy Uniwersytetu 
Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Federacja nie prowadzi 
działalności konkurencyjnej wobec uczelni, o których mowa w ust. 1, a w stosunkach 
z nimi nie kieruje się osiąganiem zysku. 

3. W stosunkach z zagranicą Federacja może posługiwać się nazwą … 

§ 2 

Federacja jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Federacja 
ma odrębną od jednostek uczestniczących osobowość prawną. 

§ 3 

Jednostkami uczestniczącymi w Federacji są Uniwersytet Warszawski 
z siedzibą w Warszawie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą 
w Warszawie, zwane dalej „Uczelniami”. 

§ 4 

1. Symbolami Federacji są godło i pieczęć Federacji. 

2. Na symbolach Federacji umieszcza się nazwę ... 

3. Organy Federacji używają symboli Federacji. 

4. Wzory symboli Federacji określa załącznik do statutu.  
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§ 5 

Do zadań Federacji należy: 
1) wspieranie wspólnej realizacji wybranych zadań Uczelni, w zakresie prowadzenia 

badań naukowych oraz uczestnictwa w konkursach i projektach badawczych; 
2) wspieranie międzyuczelnianych zespołów prowadzących interdyscyplinarne 

i wielodyscyplinarne badania; 
3) informowanie społeczności Uczelni o możliwościach współpracy; 
4) opracowanie modelu strategicznego współdziałania Uczelni; 
5) działanie na rzecz umożliwienia dostępu do infrastruktury badawczej Uczelni; 
6) współpraca w zakresie kształcenia doktorantów; 
7) stwarzanie studentom i doktorantom Uczelni możliwości wspólnego działania 

w kołach naukowych i inkubatorach przedsiębiorczości; 
8) współpraca w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań 

naukowych; 
9) umożliwianie pracownikom, doktorantom i studentom Uczelni wzajemnego 

dostępu do bibliotek i infrastruktury; 
10) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

DZIAŁ II 
USTRÓJ FEDERACJI 

Rozdział 1 
ORGANY FEDERACJI 

§ 6 

Organami Federacji są: 
1) Prezydent; 
2) Rada Federacji; 
3) Zgromadzenie Federacji. 

§ 7 

1. Do zadań Prezydenta należą sprawy dotyczące Federacji, z wyjątkiem 
spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji Zgromadzenia Federacji 
albo spraw zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady Federacji. 

2. Do zadań Prezydenta należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Federacji; 
2) zarządzanie Federacją; 
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w Federacji; 
4) prowadzenie gospodarki finansowej Federacji; 
5) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Federacji; 
6) przygotowywanie projektu strategii rozwoju Federacji; 
7) przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego Federacji, prowizorium planu 

rzeczowo-finansowego oraz ich zmian; 
8) przygotowywanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Federacji; 
9) przygotowywanie sprawozdania finansowego Federacji; 
10) ustalanie regulaminu organizacyjnego Federacji.  
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§ 8  

Jeżeli Prezydent nie upoważnił żadnego pracownika Federacji, w razie choroby 
lub innej usprawiedliwionej nieobecności Prezydenta, w okresie nie dłuższym niż 3 
miesiące, w sprawach zwykłego zarządu Federacją zastępuje go Przewodniczący 
Rady Federacji. 

§ 9 

1. Prezydentem może być osoba, która spełnia wymagania, określone 
w art. 20 ust. 1 Ustawy. 

2. Wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Prezydenta 
wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Federacji. Zgoda jest wydawana na okres 
kadencji. W przypadku pełnienia funkcji Prezydenta w kolejnej kadencji okres, którego 
dotyczy zgoda, ulega przedłużeniu o 4 miesiące. W przypadku nieuzyskania zgody, 
Prezydent zaprzestaje wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego w terminie 4 
miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji. Wykonywanie przez Prezydenta dodatkowego 
zajęcia zarobkowego bez zgody Zgromadzenia Federacji stanowi podstawę do 
odwołania Prezydenta z pełnionej funkcji. 

§ 10 

1. Prezydenta powołuje i odwołuje Zgromadzenie Federacji na wspólny 
wniosek Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3.  Z wnioskiem o odwołanie może także 
wystąpić Rada Federacji. 

2. Stosunek pracy z Prezydentem w imieniu Federacji nawiązuje 
Przewodniczący Rady Federacji, działający w ramach upoważnienia tego organu. Inne 
czynności prawne pomiędzy Federacją a Prezydentem dokonywane są w tym samym 
trybie. 

3. Pierwszego Prezydenta, zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy, powołuje minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wspólny wniosek Uczelni na okres 
6 miesięcy i nawiązuje z nim stosunek pracy. 

§ 11 

1. Kadencja Prezydenta trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatów Uczelni, 
z zastrzeżeniem art. 171 ust. 3 Ustawy 

2. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji Prezydenta dłużej niż przez dwie 
kolejne czteroletnie kadencje. 

3. W przypadku upływu kadencji Prezydenta pełni on swoją funkcję do czasu 
powołania Prezydenta Federacji na nową kadencję. 

§ 12 

1. Rada Federacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Federacji we 
wszystkich jej dziedzinach. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Federacji 
bada wszystkie dokumenty Federacji, żąda od Prezydenta Federacji i pracowników 
Federacji sprawozdań oraz wyjaśnień i dokonuje rewizji stanu majątku Federacji.  
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2. Do zadań Rady Federacji należy: 
1) dokonywanie, co najmniej raz na pół roku, oceny wykonywania planu rzeczowo-

finansowego Federacji; 
2) opiniowanie zmian planu rzeczowo-finansowego Federacji lub zmian prowizorium 

planu rzeczowo-finansowego; 
3) opiniowanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Federacji; 
4) opiniowanie sprawozdania finansowego Federacji; 
5) opiniowanie projektu strategii rozwoju Federacji; 
6) opiniowanie zmian statutu Federacji; 
7) opiniowanie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Federacji; 
8) monitorowanie zarządzania Federacją; 
9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Federacji; 
10) zatwierdzanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej; 
11) zatwierdzanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych; 

12) wyrażanie zgody na: 
a) nabycie, zbycie i obciążenie mienia o wartości przekraczającej 500 000 zł., 
b) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości, 
c) przejęcie długu, 
d) zawarcie umowy pożyczki lub kredytu; 

13) ustalenie regulaminu Rady Federacji, określającego jej organizację i sposób 
wykonywania czynności; 

14) ocena realizacji strategii rozwoju Federacji. 

3. Rada Federacji przekazuje senatowi każdej z Uczelni sprawozdanie 
półroczne z realizacji wykonywanych zadań, w terminie 30 dni po upływie każdego 
półrocza roku kalendarzowego. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zawiera w szczególności: 
1) ocenę wykonywania planu rzeczowo-finansowego Federacji; 
2) ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Federacji; 
3) ocenę realizacji zadań Federacji; 
4) ocenę realizacji strategii rozwoju Federacji; 
5) wykaz uchwał podjętych przez Radę Federacji. 

§ 13 

Członkiem Rady Federacji może być osoba, która spełnia wymagania, 
określone w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

§ 14 

1. Członkowie Rady Federacji powoływani są na czteroletnią wspólną 
kadencję, która rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, 
w którym rozpoczęła się kadencja senatów Uczelni. 

2. Ta sama osoba nie może być członkiem Rady Federacji dłużej niż przez 
dwie kolejne kadencje. 
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§ 15 

1. W skład Rady Federacji wchodzi 6 członków, po 3 członków z każdej 
Uczelni. Ustanie członkostwa w Radzie Federacji nie wstrzymuje jej prac, chyba że jej 
skład uległ zmniejszeniu o więcej niż 2 członków. 

2. Członków Rady Federacji powołuje Zgromadzenie Federacji na wniosek 
Uczelni. Zgromadzenie Federacji może odwołać członka Rady Federacji przed 
upływem kadencji.  

3. Przewodniczącego Rady Federacji wskazuje Zgromadzenie Federacji na 
wspólny wniosek Uczelni. Przewodniczący Rady Federacji kieruje pracami rady i ma 
głos rozstrzygający w sytuacji równego podziału głosów w czasie głosowania w radzie. 

4. Uchwały Rady Federacji zapadają bezwzględną większością głosów, 
rozumianą jako większa liczba ważnych głosów oddanych za podjęciem uchwały od 
sumy ważnych głosów oddanych przeciwko podjęciu uchwały i wstrzymujących się, 
pod warunkiem poparcia przez przynajmniej jednego przedstawiciela każdej Uczelni.  

5. Rada Federacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna 
ponad połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

6. Rada Federacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie 
tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na wniosek członka Rady Federacji. 
W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 7 nie stosuje się. 

7. Rada Federacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie 
uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu 
uchwały wszystkim członkom rady. Podjęte w tym trybie uchwały zostają 
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji z podaniem wyniku 
głosowania. Dla ważności uchwał Rady Federacji, podjętych w trybie, o którym mowa 
w zdaniach poprzedzającym, wymagany jest udział w głosowaniu ponad połowy 
statutowej liczby jej członków. 

8. Członkowi Rady Federacji może przysługiwać miesięczne wynagrodzenie, 
którego wysokość nie może przekroczyć 67%, określonego w przepisach 
o szkolnictwie wyższym i nauce, minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Wysokość wynagrodzenia ustala 
Zgromadzenie Federacji. 

§ 16 

1. Do zadań Zgromadzenia Federacji należy: 
1) powoływanie i odwoływanie Prezydenta; 
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Federacji; 
3) uchwalanie zmian statutu Federacji, po zasięgnięciu opinii senatów Uczelni; 
4) uchwalanie strategii rozwoju Federacji; 
5) wyrażanie zgody na utworzenie szkoły doktorskiej w Federacji; 
6) ustalanie regulaminu szkoły doktorskiej; 
7) ustalanie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej; 
8) ustalanie programu kształcenia w szkole doktorskiej; 
9) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Prezydenta Federacji dodatkowego 

zajęcia zarobkowego; 
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10) monitorowanie gospodarki finansowej Federacji, a w jego ramach: 
a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Federacji i prowizorium planu 

rzeczowo-finansowego, 
b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

Federacji, 
c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Federacji; 

11) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Federacji;  
12) formułowanie rekomendacji dla Prezydenta w zakresie wykonywanych przez niego 

zadań; 
13) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy oraz w sprawach przedłożonych przez 

Prezydenta; 
14) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska 

szkolnictwa wyższego i nauki; 
15) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Federacji; 
16) ustalenie regulaminu Zgromadzenia Federacji, określającego jego organizację 

i sposób wykonywania czynności. 

2. W ramach wykonywania zadań Zgromadzenie Federacji ma prawo wglądu 
do dokumentów Federacji. 

3. Przewodniczącym Zgromadzenia Federacji jest członek Zgromadzenia 
Federacji wskazywany co roku przez rektorów Uczelni. Przewodniczący 
Zgromadzenia Federacji zwołuje Zgromadzenia Federacji i im przewodniczy. 

4. W terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego 
Zgromadzenie Federacji powinno rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego Federacji oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok 
obrotowy. 

5. Zgromadzenie Federacji zwoływane jest przez Przewodniczącego 
Zgromadzenia Federacji z własnej inicjatywy, na wniosek Uczelni, Prezydenta lub 
grupy przynajmniej 5 członków Zgromadzenia Federacji. Przewodniczący 
Zgromadzenia Federacji powinien zwołać Zgromadzenie Federacji w terminie dwóch 
tygodni od dnia doręczenia mu pisemnego wniosku o jego zwołanie, określającego 
porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Zgromadzenia Federacji nie zwoła w tym 
terminie Zgromadzenia Federacji niezwłocznie zwołuje je Przewodniczący Rady 
Federacji. 

6. Prezydent uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia Federacji. 
Prezydent jest obowiązany do udzielenia członkowi Zgromadzenia Federacji na jego 
żądanie informacji dotyczących Federacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. 

§ 17 

Członkiem Zgromadzenia Federacji może być osoba, która spełnia wymagania 
określone w art. 20 ust. 1 Ustawy. 

§ 18 

1. Zgromadzenie Federacji liczy 26 członków. 

2. W skład Zgromadzenia Federacji wchodzi: 
1) urzędujący rektor każdej z Uczelni; 
2) urzędujący prorektor właściwy do spraw naukowych każdej z Uczelni; 
3) urzędujący prorektor właściwy do spraw kadrowo-finansowych każdej z Uczelni; 
4) po 10 senatorów wskazanych przez senaty każdej z Uczelni. 
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3. Uchwały Zgromadzenia Federacji zapadają bezwzględną większością 
głosów, rozumianą jako większa liczba ważnych głosów oddanych za podjęciem 
uchwały od sumy ważnych głosów oddanych przeciwko podjęciu uchwały 
i wstrzymujących się, z uwzględnieniem ust. 5.  

4. Zgromadzenie Federacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna 
jest co najmniej połowa statutowej liczby przedstawicieli każdej z Uczelni, 
z uwzględnieniem ust. 5. 

5. Zmiana statutu Federacji wymaga uchwały Zgromadzenia Federacji 
podjętej większością statutowej liczby członków. 

6. Zgromadzenie Federacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 
Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na wniosek członka 
Zgromadzenia Federacji. 

Rozdział 2 
ORGANIZACJA FEDERACJI 

§ 19 

1. Wewnętrzną organizację Federacji określa regulamin organizacyjny, 
ustalany przez Prezydenta i zatwierdzany przez Radę Federacji. Regulamin 
organizacyjny Federacji określa w szczególności: 
1) strukturę organizacyjną administracji Federacji; 
2) jednostki organizacyjne wchodzące w skład Federacji, w tym jednostki 

organizacyjne realizujące wspólne zadania Uczelni; 
3) zespoły opiniodawcze i doradcze Prezydenta Federacji; 
4) zadania i zasady działania zespołów i jednostek organizacyjnych, jak również 

zakres obowiązków ich kierowników; 
5) zasady podległości służbowej pracowników; 
6) zasady tworzenia, przekształcania oraz likwidacji jednostek organizacyjnych 

i zespołów. 

2. Wybrane zadania związane z funkcjonowaniem Federacji, w tym zadania 
o charakterze administracyjnym, gospodarczym, technicznym i usługowym mogą być 
wykonywane przez jednostki organizacyjne Uczelni w oparciu o umowę zawartą przez 
Federację z Uczelniami. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna 
określać w szczególności zasady współpracy pomiędzy Federacją a Uczelniami 
w zakresie działania takiej jednostki na rzecz Federacji. 

DZIAŁ III 
SZKOŁA DOKTORSKA 

§ 20 

1. Federacja może prowadzić kształcenie doktorantów w formie szkoły 
doktorskiej prowadzonej wspólnie z Uczelniami. 

2. Prowadzenie szkoły doktorskiej wspólnie z Uczelniami wymaga zawarcia 
umowy między Federacją a Uczelniami, która określi szczegółowy podział zadań 
związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania.  

3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Uniwersytet 
Warszawski będzie podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie danych do 
systemu POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 Ustawy i uprawnionym do 
otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej. 
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4. Do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Federację wspólnie z Uczelniami 
§ 21 stosuje się odpowiednio. 

§ 21 

1. Utworzenie szkoły doktorskiej w Federacji następuje na wniosek Uczelni lub 
z inicjatywy Prezydenta. 

2. W szkole doktorskiej tworzonej przez Federację reprezentowane są 
przynajmniej dwie dyscypliny naukowe, w tym przynajmniej jedna dyscyplina naukowa 
z każdej Uczelni, w których mają one uprawnienia do nadawania stopni naukowych. 

3. Ustalenie programu kształcenia w szkole doktorskiej Federacji wymaga 
zasięgnięcia opinii senatu każdej z Uczelni, samorządu doktorantów każdej z Uczelni 
oraz samorządu doktorantów Federacji. Samorządy doktorantów przedstawiają swoją 
opinię w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się 
za spełniony. 

4. Organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki doktorantów określa 
regulamin szkoły doktorskiej. 

5. Zasady korzystania przez doktorantów Federacji z zajęć dydaktycznych 
oferowanych przez Uczelnie oraz obiektów i urządzeń Uczelni, określi umowa zawarta 
przez Federację z Uczelniami. 

6. Stopnie naukowe doktora nadają w Federacji organy Uczelni, które mają 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych. 

DZIAŁ IV 
GOSPODARKA I MIENIE FEDERACJI 

§ 22 

1. Czynności prawnych w imieniu Federacji dokonuje Prezydent. 

2. Prezydent może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności 
prawnych. 

§ 23 

1. Federacja, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną 
gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego. 

2. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Federacji określa 
Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady Federacji. 

3. Federacja posiada fundusz zasadniczy. 

§ 24 

1. Uczelnie pokrywają koszty działalności Federacji w wysokości ustalonej 
z zastosowaniem współczynnika, którego wysokość uzależniona jest od relacji 
przychodów każdej z nich w stosunku do sumy przychodów Uczelni, które wynikają 
z ich zatwierdzonych sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy, 
z uwzględnieniem ust. 2. 
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2. Do przychodów, o których mowa w ust.1, nie wlicza się przychodów Uczelni, 
pochodzących z budżetu państwa, przeznaczonych na: 
1) zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów 

udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach 
i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki; 

2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury 
informatycznej nauki w uczelni. 

3. Do czasu zatwierdzenia sprawozdań finansowych Uczelni Federacja działa 
na podstawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego, do opracowania którego 
wykorzystuje się współczynnik z roku poprzedniego. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do pokrywania kosztów działalności 
jednostki organizacyjnej Federacji realizującej wspólne zadania Uczelni lub jednostki 
organizacyjnej Uczelni wykonującej zadania Federacji. Zasady pokrywania kosztów, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określa umowa zawarta przez Federację z 
Uczelniami. 

5. Maksymalny limit wydatków Uczelni, przeznaczonych na pokrycie kosztów 
działalności Federacji w roku obrotowym, określa umowa zawarta pomiędzy 
Uczelniami.  

§ 25 

1. Uczelnie udostępniają swoje obiekty i urządzenia do korzystania w ramach 
Federacji, a warunkach określonych w ich aktach wewnętrznych, na podstawie 
odrębnie zawartych umów. Uczelnie udostępniają obiekty i urządzenia pod warunkiem 
pokrycia przez Federację kosztów określonych dla ich jednostek organizacyjnych. 

2. Wystąpienie o finansowanie działalności badawczej Federacji ze źródeł 
zewnętrznych wymaga uzgodnienia z Uczelniami. W ramach prowadzenia wspólnej 
działalności naukowej Federacja pokrywa koszty korzystania z potencjału naukowego 
oraz obiektów i urządzeń Uczelni z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu 
oraz postanowień umów regulujących zasady współpracy przy realizacji projektów 
badawczych, zawieranych pomiędzy Federacją a Uczelniami. 

3. W celu realizacji wspólnych zadań Federacja zawiera z Uczelniami umowy, 
z uwzględnieniem przepisów art. 4 pkt 3 lit. e, art. 4d ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt 
15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. 
poz. 1986, z późn. zm.). 

§ 26 

1. Środki finansowe otrzymane w danym roku w ramach programu „Inicjatywa 
doskonałości – uczelnia badawcza” przekazywane są Federacji przez Uczelnię na 
zasadach i w terminach, określonych w umowie zawartej przez Federację z Uczelnią. 

2. Obowiązek przekazania Federacji środków finansowych, o których mowa 
w ust. 1, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy w konkursie organizowanym 
w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” wnioskodawcą 
jest Federacja. 
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DZIAŁ V 
LIKWIDACJA FEDERACJI 

§ 27 

1. Wniosek do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
o likwidację Federacji mogą złożyć:  
1) Prezydent;  
2) każda z Uczelni.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania opinii senatów każdej 
z Uczelni oraz Zgromadzenia Federacji, przy czym co najmniej dwie opinie muszą być 
pozytywne.  

3. Uczelnie mogą wspólnie złożyć wniosek o likwidację Federacji. W takim 
przypadku nie stosuje się postanowienia ust. 2. 

§ 28 

Koszty likwidacji Federacji pokrywają Uczelnie na zasadach określonych dla 
pokrywania kosztów jej działalności. § 24 statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 29 

Dokumentację osobową i płacową Federacji przejmuje Uniwersytet 
Warszawski. 

§ 30 

1. Prawa i obowiązki Federacji przejmuje Uniwersytet Warszawski, chyba że 
Uczelnie postanowią inaczej w odrębnej umowie. 

2. Prawa i obowiązki Federacji wynikające z decyzji administracyjnych 
przejmuje Uniwersytet Warszawski. 

DZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE I DOSTOSOWUJĄCE 

§ 31 

1. Organami uprawnionymi do nadawania stopni naukowych, na zadach 
określonych w art. 170 ust. 3 Ustawy, są organy wskazane w statutach Uczelni.  
Zasady nadawania stopni naukowych przez organy Uczelni określone są w odrębnych 
przepisach Uczelni. 

2. Szkoły doktorskie utworzone i tworzone przez Uczelnie działają na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach Uczelni. 

§ 32 

1. Pierwszy Prezydent Federacji zwoła Zgromadzenie Federacji niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie miesiąca od wskazania przez senaty Uczelni 
członków Zgromadzenia Federacji. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenie Federacji powinno powołać 
członków Rady Federacji pierwszej kadencji. 


