UCHWAŁA NR 55/VI/I/2016
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE
z dnia 19 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dna 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Uczelnia, w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, może
przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: nazwisko,
imię lub imiona, numer ewidencyjny PESEL, data i miejsce urodzenia, serię i numer
dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres poczty
elektronicznej, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, kierunek i formę studiów, numer
legitymacji studenckiej, nazwę ukończonej uczelni, dane o wysokości opłat
bibliotecznych.”.;
2) w § 23 ust. 2 pkt 2 po wyrazie „prorektorzy” dodaje się: „nie więcej niż dwóch”;
3) w § 26 ust. 1 pkt 3 tiret drugie po wyrazie „prorektorzy” dodaje się: „nie więcej niż
dwóch”;
4) § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rektor wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy prorektorów oraz
kanclerza i swoich pełnomocników”.”;
5) w § 57 w ust. 3 po wyrazie „jednoosobowego” dodaje się: „i jego zastępcy”;
6) § 57 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
„4. Wygaśniecie mandatu członka organu kolegialnego lub organu jednoosobowego
i jego zastępcy stwierdza rektor.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego lub mandatu
organu jednoosobowego i jego zastępcy w trakcie kadencji można dokonać na jego
miejsce wyboru nowej osoby na okres do końca kadencji. Do wyborów
uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów.”;
7) w § 65 ust. 3 pkt 3 nazwę: „Komisję Oceniającą Uczelni” zastępuje się nazwą
„Uczelnianą Komisję Oceniającą”;

8) prostuje się omyłkę pisarską polegającą na wprowadzeniu prawidłowej numeracji
ustępów i punktów w następujących paragrafach: § 17, § 20, § 43, § 47, § 56, § 79,
§ 88.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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