
 

 

UCHWAŁA NR 34/2009 
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia  26 października  2009 roku 
 
 
w sprawie: zmiany Statutu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze  
 
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),  

 
§ 1 

Po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu: 
1. Uczelnia może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność 

gospodarczą, określoną w art. 7 ustawy.  
2. Działalność ta może być prowadzona w formie zakładów w następującym zakresie: 

wydawniczym, wytwórczym, handlowym, usługowym. 
3. Zakłady, o których mowa w ust. 2, tworzy, znosi, przekształca i likwiduje rektor na 

wniosek kanclerza, za zgodą senatu. 
4. Zakładem, o którym mowa w ust. 2, kieruje kierownik powoływany i odwoływany 

przez kanclerza. 
 

§ 2 
§ 27 otrzymuje brzmienie: 
Strukturę organizacyjną i zadania archiwum określa regulamin organizacyjny wydany przez 
rektora na wniosek dyrektora BiCIN,  po zaopiniowaniu przez radę biblioteczną.  

 
§ 3 

§ 30  ust.2 pkt otrzymuje brzmienie: 
W składzie senatu uczestniczą z wyboru: 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich stanowią 40%  składu osobowego 
z wyboru, co stanowi 32 % ogólnego składu senatu, 

2) przedstawiciele studentów stanowią 25%  składu osobowego z wyboru, co stanowi 
20% ogólnego składu senatu, 

3) przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi stanowią 
15% składu osobowego z wyboru,  co stanowi 12% ogólnego składu senatu. 

 
§ 4 

§ 37  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Na posiedzenia konwentu mogą być zapraszani parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej 
związani z regionem i w wypadku obecności mają głos stanowiący, tak jak członkowie 
konwentu. 

§ 5 
§ 68  ust.1 pkt  6 i 7 otrzymuje brzmienie: 

6) na stanowisku wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 
a) stopień naukowy doktora, 
b) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz doświadczenie zawodowe związane 

z prezentowaną przez siebie specjalnością, zdobyte w okresie co najmniej 8 lat stażu 



 

 

pracy, w tym 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym, potwierdzone zdobytymi 
certyfikatami, specjalnościami czy stopniami awansu, 

7)  na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł 
zawodowy magistra lub równorzędny i realizująca co najmniej 60% wymiaru zajęć 
dydaktycznych prowadząca przedmioty kierunkowe lub posiadająca otwarty przewód 
doktorski lub będąca słuchaczem studiów doktoranckich, 

 
 

§ 6 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmian do Statutu Kolegium Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.  
 
 

 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

 


