
UCHWAŁA NR 3/2019 

SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 22 lutego 2019 roku 

 
w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni w Karkonoskiej 

Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: art. 230 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku: Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 z późn, zm.). 

 

§ 1 

1. Pierwsza Rada Uczelni w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, 

zwana dalej „Radą” liczy siedmiu członków, a jej kadencja trwa do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

2. W skład Rady wchodzi przewodniczący Samorządu Studenckiego Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wybrany na mocy odrębnych przepisów, 

który staje się jej członkiem z chwilą wyboru członków Rady. 

3. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego KPSW przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy 

przewodniczący Samorządu Studenckiego staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru. 

4. Senat w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, zwanej dalej 

„Uczelnią”, dokonuje wyboru sześciu członków Rady: 

1) spośród członków wspólnoty Uczelni – trzy osoby, w tym dwie osoby będące 

nauczycielami akademickimi i jedna osoba nie będąca nauczycielem akademickim; 

2) spoza wspólnoty Uczelni – trzy osoby. 

5. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu Senatu. 

 

§ 2 

1. Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz.1668), 

zwaną dalej „ustawą”. 

2. Członkiem Rady spośród wspólnoty Uczelni, będący nauczycielem akademickim, może 

być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1 oraz jest zatrudniona w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy. 

3. Członkiem Rady spośród wspólnoty Uczelni, nie będący nauczycielem akademickim, 

może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1 oraz jest zatrudniona 

w Uczelni na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 3 

1. Kandydatów na członków Rady zgłasza Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę 

na kandydowanie oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 3. Wzór karty zgłoszenia 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Liczba kandydatów na członków Rady nie może być mniejsza niż wybieralna liczba miejsc 

w Radzie. 

3. Kandydat na członka Rady składa: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 2, które stanowi załącznik nr 2 

do uchwały; 

2) oświadczenie lub informację, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. 

zm.), w zamkniętej kopercie. 

4. Karty zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 3 

Rektor przekazuje przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 



do siedmiu dni przed posiedzeniem Senatu, na którym odbędą się wybory do Rady. 

Uczelniana Komisja Wyborcza sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów. 

 

§ 4 

1. Senat powołuje Radę w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy składu Senatu. 

2. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej, niż trzech kandydatów z listy 

kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni lub z listy kandydatów spoza wspólnoty 

uczelni, do Rady powołani zostaną kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą 

liczbę głosów za ich powołaniem. 

3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów za ich powołaniem, 

przeprowadza się druga turę głosowania obejmującą tych kandydatów. Członkiem Rady 

zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego powołaniem. 

4. Jeżeli nie udało się powołać wszystkich członków Rady z powodu braku wymaganej 

większości głosów, przewodniczący Senatu zarządza, na najbliższym posiedzeniu Senatu, 

ponowne wybory na wolne miejsca w Radzie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust 4, Rektor może zgłosić kolejnych kandydatów 

zgodnie z procedurą opisana w niniejszej uchwale. 

6. Senat wybiera przewodniczącego Rady spośród osób wybranych na członków Rady spoza 

wspólnoty Uczelni. Wybór następuje zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1 na tym samym 

posiedzeniu, podczas którego przeprowadzono wybory do Rady. 

 

§ 5 

Do dnia wejścia w życie nowego statutu Uczelni tj. do dnia 1 października 2019 r., 

do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie projektu statutu; 

2) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; 

3) uchwalanie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady. 

 

§ 6 

1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie następuje w przypadkach określonych w art. 20 ust. 4 

ustawy. 

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza przewodniczący Senatu. 

3. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji określonej w § 1 ust. 

1 Senat Uczelni, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, niezwłocznie powołuje nowego członka na 

okres do końca kadencji. Do powołania nowego członka stosuje się przepisy § 2-6. 

 

§ 7 

1. Członkowi Rady, z wyłączeniem przewodniczącego Samorządu Studenckiego, 

przysługuje od dnia rozpoczęcia działalności Rady miesięczne wynagrodzenie, którego 

wysokość określona zostanie w odrębnej uchwale Senatu. 

2. Rada rozpoczyna swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2019 r. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


