
UCHWAŁA NR 40/2020
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 28 września 2020 roku

zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Na podstawie: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej, uchwala się co następuje:

§ 1
Senat wprowadza następujące zmiany w Statucie KPSW w Jeleniej Górze:

1. W § 9 :
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rektor powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, osoby do pełnienia funkcji
kierowniczych o których mowa w ust. 1”;
2) uchyla się ust. 5;
3) po ust. 6 dodaje się ust 7 w brzmieniu:
„7. Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej,  do której zakresu obo-
wiązków należą sprawy studenckie wymaga uzgodnienia z Samorządem Studenc-
kim. Niezajęcie stanowiska przez Samorząd w terminie 14 dni od daty otrzymania
wniosku uważa się za wyrażenie zgody.”.

2. § 19:
1) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) siedmiu przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej
stopień doktora, w tym czterech z wydziału o większej liczbie nauczycieli akade-
mickich (w przeliczeniu na etaty) i trzech z wydziału o mniejszej liczbie nauczy-
cieli akademickich;”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rektor może ogłaszać teksty jednolite uchwał Senatu w drodze obwieszczenia
oraz obwieszczenia o sprostowaniu błędu pisarskiego, rachunkowego lub innej
oczywistej omyłki.”.

3. § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 „3.  Rada  Uczelni,  przed wskazaniem kandydata na funkcję  Rektora do Kolegium
elektorów, składa wniosek do Senatu o zaopiniowaniu kandydatury.”.

4. W § 41:
1) uchyla się ust. 4;
2) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Kanclerz wydaje zarządzenia w sprawach związanych z realizacją swoich za-
dań.”.

5. Uchyla się § 42.



6. W § 47:
1) uchyla się pkt 3;
2) po pkt 4 dodaje się pkt. 4a w brzmieniu:
„4a) młodszego adiunkta;”.

7. § 48 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) na podstawowym miejscu pracy, posiadającą stopień doktora, 18-letni staż pracy
w szkolnictwie wyższym polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych,
znaczące osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe i organizacyjne.”.

8. § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49

1. stanowisku adiunkta, może być zatrudniona osoba, która:

1) posiada co najmniej stopień doktora;

2) posiada  6-letni  staż  pracy  w  szkolnictwie  wyższym,  polegający
na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych;

3) legitymuje  się  szczególnymi  osiągnięciami  dydaktycznymi,  zawodowymi
lub naukowymi.

2. Na stanowisku młodszego adiunkta, może być zatrudniona osoba, która:

1) posiada co najmniej stopień doktora;

2) posiada  3-letni  staż  pracy  w  szkolnictwie  wyższym,  polegającym
na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych;

3) legitymuje się osiągnięciami dydaktycznymi zawodowymi lub naukowymi.”.

9. § 53 ust. 2 zd. 1 otrzymuje brzmienie:
 „2. Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dziekana.”.

10. § 56 otrzymuje brzmienie:
„§ 56

1. Rektor zatrudnia i zwalnia pracownika niebędącego nauczycielem akademic-
kim z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza.
2. Rektor może w formie pisemnej: 

1) upoważniać  imiennie  pracowników  Uczelni  do  załatwiania  spraw
w określonym zakresie, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, po-
stanowień i zaświadczeń w ramach stosowania przez Uczelnię kodeksu postę-
powania administracyjnego, kodeksu pracy i innych obowiązujących ustaw;
2) udzielać  pełnomocnictwa  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu
Uczelni w zakresie czynności cywilnoprawnych, w tym zawierania umów.”.

11. § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „ 2. Do  Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Studentów stosuje się odpowiednio
przepisy § 74 ust. 2.”.

12. § 80 ust. 4 otrzymuje brzmienie:



 „4. Do obu komisji dyscyplinarnych dla studentów stosuje się odpowiednio przepisy
§ 75 ust. 1, 5-8;§ 76.”.

13. § 81 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kwestora zatrudnia i zwalnia Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kancle-
rza.”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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