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USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) 

Art. 24. 

1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-6, a w 

uczelni publicznej - która także posiada co najmniej stopień doktora oraz spełnia 

wymaganie określone w art. 20 ust. 1 pkt 7. Statut może przewidywać dodatkowe 

wymagania dla rektora. 

2. Rektora uczelni: 

1)   publicznej - wybiera kolegium elektorów; 

2)   niepublicznej - powołuje założyciel albo wybiera senat albo inny określony w statucie 

organ uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2. 

3. Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów. 

4. O wynikach wyborów albo powołaniu rektora zawiadamia ministra w przypadku uczelni: 

1)   publicznej - przewodniczący kolegium elektorów; 

2)   niepublicznej - założyciel, przewodniczący senatu albo inny organ, który dokonał 

wyboru. 

5. Do wygaśnięcia mandatu rektora stosuje się odpowiednio przepis art. 20 ust. 4. 

6. Wygaśnięcie mandatu rektora uczelni: 

1)   publicznej - stwierdza przewodniczący kolegium elektorów; 

2)   niepublicznej - stwierdza założyciel. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora, nowego rektora na okres do końca kadencji w 

uczelni: 

1)   publicznej - wybiera kolegium elektorów; 

2)   niepublicznej - powołuje założyciel albo wybiera senat albo inny określony w statucie 

organ uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2. 
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[8. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania 

rektora obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień 

doktora.] 

<8. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo 

powołania rektora, obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, 

a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający 

co najmniej stopień doktora.> 

9. Pierwszego rektora uczelni: 

1)   publicznej - powołuje minister na okres roku i nawiązuje z nim stosunek pracy oraz 

wyznacza termin na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do senatu; 

2)   niepublicznej - powołuje założyciel. 

10. Osoba wybrana albo powołana do pełnienia funkcji rektora jest zatrudniana w uczelni 

jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy nie później niż z dniem 

rozpoczęcia kadencji. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje się przepisu art. 119 ust. 1. 


