
UCHWAŁA NR 1/2020 

RADY UCZELNI  

KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

 W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 9 marca 2020 roku 
 

 

w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

Rada Uczelni KPSW w Jeleniej Górze wyraża pozytywną opinię o następujących zmianach 

Statutu KPSW w Jeleniej Górze: 

 

1. W § 10: 

1) w ust. 1 pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-14 w brzmieniu: 

 

„7) składanie wniosku do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora; 

8) przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego; 

9) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego dla Rektora; 

10) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe 

Uczelni; 

11) uchwalanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki programu naprawczego; 

12) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego; 

13) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania 

składnikami aktywów trwałych Uczelni, w przypadku gdy wartość rynkowa tych 

składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 

2 000 000 zł; 

14) wykonywanie innych czynności wskazanych w statucie.”. 

 

2) w ust 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

 

„4. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

5. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1, członkowie 

Rady Uczelni kierują się dobrem Uczelni i działają na jej rzecz.”. 

 

2. W § 11 ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady 

Uczelni wybrany na nową kadencję, w terminie do jednego miesiąca od dnia 

rozpoczęcia nowej  kadencji.”. 



 

3. Po § 11 dodaje się § 111-113 w brzmieniu: 

 

„§ 111 

1. Posiedzenia zwyczajne Rady Uczelni zwołuje Przewodniczący Rady Uczelni, 

nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Uczelni zwołuje Przewodniczący Rady Uczelni 

z  własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora. Wniosek powinien zawierać propozycję 

porządku posiedzenia. 

3. Posiedzenie nadzwyczajne Rady Uczelni na wniosek Rektora powinno być zwołane 

najpóźniej w ciągu dziesięciu dni od daty zawiadomienia. Rektor ma prawo zwołać 

posiedzenie Rady Uczelni, jeżeli Przewodniczący Rady Uczelni nie zwoła posiedzenia 

w wymaganym terminie. 

4. Posiedzenia Rady Uczelni prowadzi Przewodniczący Rady Uczelni, a w przypadku jego 

nieobecności inny członek Rady Uczelni wskazany pisemnie przez Przewodniczącego 

Rady Uczelni. 

5. Rada Uczelni podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, zaś wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

6. O terminie posiedzenia Rady Uczelni należy zawiadomić Rektora. 

 

§ 112 

1. Uchwały Rady Uczelni, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych 

są podejmowane w głosowaniu jawnym. 

2. Rada Uczelni podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach 

w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. W przypadku równości 

głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Uczelni. 

 

§ 113 

1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane. 

2. Protokoły i uchwały Rady Uczelni oraz inna dokumentacja Rady przechowywana 

jest w kancelarii głównej Uczelni. 

3. Obsługę administracyjną Rady zapewnia kancelaria główna Uczelni.”. 

 

4. W § 13 uchyla się ust. 2, 3 i 5. 

 

5. § 20 ust. 2 zd. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Senatu wysyłane jest drogą 

elektroniczna (e-mail) do wszystkich członków Senatu i osób uczestniczących 

w pracach Senatu z głosem doradczym.”. 

 

6. § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Obrady Senatu są protokołowane z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

§ 113.”. 

 

7. § 24 otrzymuje brzmienie: 



„§ 24 

1. Rektor publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni komunikaty 

informujące wspólnotę Uczelni o podjętych przez Radę Uczelni i Senat uchwałach. 

2. Uchwały i protokoły obrad Rady Uczelni i Senatu są jawne dla wszystkich członków 

wspólnoty Uczelni.”. 

 

8. W § 31: 

 

1) ust 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

„1. Czynne prawo wyborcze w Uczelni przysługuje pracownikom Uczelni 

i studentom. 

2. Bierne prawo wyborcze w Uczelni przysługuje pracownikom Uczelni i studentom, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

2)  skreśla się ust. 4. 

 

9. § 89 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 89 

1. Rektor może uchylać lub zmieniać decyzje pracowników Uczelni upoważnionych do 

podejmowania decyzji dotyczących Uczelni, kierując się dobrem Uczelni 

i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Rektor jest zobowiązany do uchylania decyzji prorektorów i dziekanów, innych osób 

lub jednostek oraz uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej, które są sprzeczne 

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Statutem, uchwałami i Senatu lub 

innymi aktami wydanymi prawidłowo przez organy Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Kontrolę i nadzór nad decyzjami administracyjnymi określają odrębne przepisy. 

4. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej przepisy powszechnie 

obowiązujące lub Statutu i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu 

w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. 

5. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej ważny interes Uczelni 

i terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego 

rozpatrzenia uchwały. 

6. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem 

większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy swojego 

statutowego składu.” 

 

10. W § 90 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

 

„7. Osoby będące w dniu 30 września 2019 r. członkami Senatu, w tym w związku 

z pełnieniem przez nie funkcji Prorektora, Dziekana, Kanclerza oraz przedstawiciela 

uczelni akademickiej, pozostają członkami Senatu do końca jego kadencji.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


