
Zarządzenie nr 31/2018 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 29 października 2018 roku 
 

w sprawie: powołania Komisji do opracowania nowego Statutu Karkonoskiej Państwowej 

Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia  

20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668), zarządzam co następuje. 

 

§ 1 

1. Powołuje się Komisję do opracowania nowego Statutu Karkonoskiej Państwowej 

Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, zwaną dalej „Komisją”, będącą organem 

pomocniczym Rektora w składzie: 

- dr Adam Banaszkiewicz (przedstawiciel WNHiS) 

- dr Beata Telążka (przedstawiciel WNHiS) 

- dr Elżbieta Zieja (przedstawiciel WNHiS) 

- dr Tomasz Ignasiak (przedstawiciel WPT) 

- dr Wioletta Palczewska (przedstawiciel WPT) 

- mgr Renata Wysocka (przedstawiciel WPT) 

- dr inż. Tadeusz Lewandowski (przedstawiciel Rektora) 

- inż. Iwona Czerny (przedstawiciel administracji) 

- mgr Grażyna Malczuk (przedstawiciel administracji) 

- inż. Anna Suchecka (przedstawiciel administracji) 

- Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

2. Na przewodniczącego Komisji wyznacza się dr. inż. Tadeusz Lewandowskiego. 

 

§ 2 

1. Do zadań Komisji należy opiniowanie i zgłaszanie propozycji dotyczących projektu 

nowego Statutu KPSW w Jeleniej Górze. 

2. Komisja jest zobowiązana zakończyć prace do 30 kwietnia 2019 roku lub wcześniej. 

3. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia oraz informuje 

o ich terminie poszczególnych członków Komisji osobiście lub za pośrednictwem 

Kancelarii Głównej. 

4. W razie nieobecności przewodniczącego, pracą Komisji kieruje inny członek Komisji 

wyznaczony przez Rektora. 

5. Komisja wyraża swoje opinie i propozycje dotyczące projektu Statutu uchwałą podjętą 

w drodze konsensusu. 

6. W razie braku konsensusu Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Komisji w głosowaniu jawnym. 

7. W posiedzeniach Komisji oprócz jej członków mogą uczestniczyć inni pracownicy 

KPSW bez prawa do głosowania, jeżeli przedmiot sprawy tego wymaga. 



8. Uchwały komisji są przekazywane Rektorowi KPSW, który, po wcześniejszym 

uzyskaniu opinii radcy prawnego KPSW, może uwzględnić zawarte w nich opinie 

i propozycje w projekcie Statutu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. 

 

 

 

 
 


