
Zarządzenie Nr R–26/2002 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia  4  grudnia  2002 r. 
 

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 
oraz Rzeczników Dyscyplinarnych dla Nauczycieli Akademickich. 
 

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(art. 127, 129 i następne Dz.U. Nr 65 z 1990 r. poz. 385 z późn. zmianami), § 96 Statutu 
Politechniki Lubelskiej oraz zgodnie z wyborami dokonanymi podczas obrad Senatu 
Politechniki Lubelskiej w dniu 21 listopada 2002 r. postanawiam: 
 

§ 1.

W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej orzeka 
wybrana przez Senat Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich w składzie: 
Przewodniczący:    –  dr hab. inż. Piotr KACEJKO, prof. PL  
Wiceprzewodniczący:  –  prof. dr hab. inż. Maciej BAŁTOWSKI  
Wiceprzewodniczący:  –  dr hab. inż. Andrzej WAC-WŁODARCZYK, prof. PL 
Członkowie:   –  dr hab. Leopold KOCZAN, prof. PL 
 – dr hab. Henryk SOBCZUK, prof. PL 

 – dr hab. inż. Klaudiusz LENIK, prof. PL  
 – dr inż. Elżbieta LIPSKA 
 – dr Barbara KAMIEŃSKA-KRZOWSKA 
 – dr inż. Maria ZIELIŃSKA 
 – dr Małgorzata KACZOROWSKA-RZĄCZYŃSKA 

 
§ 2.

Do zadań komisji dyscyplinarnej należy orzekanie w sprawach dyscyplinarnych 
wszczętych przeciwko nauczycielom akademickim, którzy swym postępowaniem uchybili 
godności zawodu nauczyciela akademickiego  lub rażąco naruszyli obowiązki nauczyciela 
akademickiego. Komisja dyscyplinarna wymierza następujące kary dyscyplinarne: 

1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) nagana z ostrzeżeniem, 
4) nagana z pozbawieniem na okres od jednego roku do trzech lat prawa pełnienia funkcji 

kierowniczych w uczelni, 
5) zwolnienie z pracy połączone z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w 

zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania, 
6) wydalenie z zawodu nauczycielskiego połączone z zakazem przyjmowania ukaranego 

do pracy w zawodzie nauczycielskim. 
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§ 3.

Na rzeczników dyscyplinarnych powołuję:
– prof. dr hab. inż. Wiesława S. Werońskiego 
– dr hab. inż. Marka Pawlaka, prof. PL. 
 

§ 4.

Kadencja komisji dyscyplinarnej i rzeczników dyscyplinarnych trwa do dnia 30.09.2005 r. 
 

§ 5.

Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim oraz 
zasady działania komisji dyscyplinarnej i rzeczników dyscyplinarnych określają postanowienia 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 1991 r. w sprawie postępowania 
dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 99, poz. 440). 
 

§ 6.

Obsługę sekretarską komisji dyscyplinarnej sprawuje Dział Spraw Osobowych. 
 

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr R–16/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie powołania 
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzeczników Dyscyplinarnych dla 
Nauczycieli Akademickich 
 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


