UCHWAŁA NR 135/VI/II/2017
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE
z dnia 21 lutego 2017 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 2016 r. poz. 1842 ), po zasięgnięciu opinii Organizacji Zakładowej NSZZ
Solidarność w PWSZ w Koninie
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 (zmienionej uchwałą nr 55/VI/I/2016 z dnia 19 stycznia 2016
r.), w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zarządzaniu Uczelnią uczestniczy cała jej społeczność przez pochodzące
z wyboru organy kolegialne i wyłonione w drodze konkursu organy
jednoosobowe.”;
2) w § 24 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na
dany rok akademicki;”;
3) w § 26 w ust. 1:
a) pkt 1otrzymuje brzmienie:
„1) pięciu przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, delegowanych na
wniosek rektora przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego:
- przedstawiciel Miasta Konina,
- po jednym przedstawicielu powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego
i tureckiego;”;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ośmiu przedstawicieli pracodawców delegowanych, na wniosek rektora, przez
osoby reprezentujące pracodawców prowadzących działalność na terenie
województwa
wielkopolskiego,
w
tym
przedstawicieli
instytucji
okołobiznesowych i organizacji pozarządowych;”;
c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) trzech parlamentarzystów z województwa wielkopolskiego;”;
4) w § 29 w pkt 3, 5 i 7 przyimek „w” zastępuje się przyimkiem „na”;
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5) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwyczajne posiedzenie organu kolegialnego zwołuje przewodniczący danego
organu przez wysłanie zawiadomienia, określającego termin i miejsce posiedzenia
oraz porządek obrad do wszystkich członków tego organu oraz osób biorących udział
w jego posiedzeniach z głosem doradczym i osób zaproszonych.”;
6) w § 40 ust. 1 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczącymi komisji nie mogą być kanclerz, kwestor oraz osoby pełniące
w Uczelni funkcje w wyniku powołania w drodze konkursu.”;
7) w § 47 w ust 3:
a) w pkt 17 przyimek „w” zastępuje się przyimkiem „na”;
b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) podejmowanie decyzji w sprawach: indywidualnej organizacji studiów oraz
studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów;”;
8) po § 50 dodaje się: § 50a i § 50b w brzmieniu:
„§ 50a. 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa
cztery lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów lub powołania w drodze
konkursu i kończy 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
2. Kadencja kolegium elektorów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się
z chwilą zwołania pierwszego zebrania w roku wyborów, a kończy w momencie
zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranego kolegium elektorów Uczelni.
3. Kadencja przedstawicieli studentów w organach kolegialnych oraz tryb
wyboru tych przedstawicieli są określone w regulaminie samorządu studentów.
§ 50b. 1. Wyboru organów kolegialnych Uczelni dokonują kolegia elektorów.
2.Przedstawicieli do senatu i konwentu wybiera Uczelniane Kolegium
Elektorów, a przedstawicieli do rad wydziałów - wydziałowe kolegia elektorów.
3.Kandydatów na funkcje organów jednoosobowych Uczelni oraz ich
zastępców wyłania Komisją konkursowa do wyłonienia władz Uczelni i władz
wydziałów zwana dalej „Komisją konkursową”, którą powołuje senat w celu
przeprowadzenia konkurów na rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów.
4.W skład Komisji konkursowej wchodzą członkowie senatu:
1) czterech nauczycieli akademickich, w tym przewodniczący;
2) jeden pracownik niebędący nauczycielem akademickim;
3) dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego wskazanych przez samorząd
studencki Uczelni.
5. Senat, z wyłączeniem przedstawicieli studentów, wybiera ze swojego grona
w głosowaniu tajnym członków Komisji konkursowej, o których mowa w ust. 4 pkt 1
i 2 oraz jej przewodniczącego posiadającego, co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
statutowego składu senatu, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3.
6. Komisja konkursowa wybiera ze swojego grona sekretarza.
7. Członkami Komisji konkursowej mogą być osoby pełniące funkcję organów
jednoosobowych Uczelni pod warunkiem, że złożą oświadczenie, że nie będą
kandydowały na funkcję organów jednoosobowych w nadchodzącej kadencji.
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8. Członek Komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału
w przeprowadzaniu konkursu, w którym jest kandydatem, od chwili zgłoszenia
do konkursu.”;
9) po § 51 dodaje się: § 51a, § 51b i § 51c w brzmieniu:
„§ 51a. 1. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani są powoływani w drodze
konkursu.
2. Rektor Uczelni jest powoływany spośród kandydatów posiadających
co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, a prorektorzy, dziekani
i prodziekani – spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy
doktora.
3. Warunkiem pełnienia funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana jest
zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
4. Wyłonienie kandydata na rektora oraz kandydatów na prorektorów odbywa
się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez Komisję konkursową, jednak nie
później niż do 30 kwietnia w ostatnim roku upływającej kadencji.
5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością powołania
prorektora w czasie trwania kadencji organów Uczelni, konkurs na prorektora jest
ogłaszany przez senat na wniosek rektora.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu na prorektora jest posiadanie przez
kandydata pozytywnej rekomendacji rektora-elekta.
7. Wyłonienie kandydatów na dziekanów i prodziekanów odbywa się kolejno
w odrębnych terminach ustalonych przez Komisję konkursową, jednak nie później niż
do 31 maja w ostatnim roku upływającej kadencji – w przypadku kandydatów na
dziekanów i nie później niż do 30 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji –
w przypadku kandydatów na prodziekanów.
8. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością powołania
prodziekana w czasie trwania kadencji organów Uczelni, konkurs na prodziekana jest
ogłaszany przez senat na wniosek dziekana, po uprzedniej akceptacji rektora.
9. Warunkiem przystąpienia do konkursu na prodziekana jest posiadanie przez
kandydata pozytywnej rekomendacji dziekana-elekta.
10. Senat może określić dodatkowe kryteria dla kandydatów przystępujących
do konkursu na funkcje: rektora, prorektora, dziekana, prodziekana.
§ 51b. 1. Wyboru przedstawicieli pracowników do organów kolegialnych
i organów wyborczych, dokonuje się na zebraniu wyborczym odpowiednich grup
pracowników uprawnionych do posiadania reprezentacji w tychże organach.
2. Wybór przedstawicieli studentów do organów kolegialnych i organów
wyborczych jest dokonywany na zebraniach samorządu studentów zgodnie z trybem
ustalonym w regulaminie samorządu studentów. Samorząd studentów ma obowiązek
zawiadomienia przewodniczącego komisji wyborczej o terminach swoich zebrań
wyborczych co najmniej trzy dni przed ich przeprowadzeniem.
§ 51c. Wybór członków kolegium elektorów oraz przedstawicieli do organów
kolegialnych odbywa się z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 71 ust. 1-3
ustawy, a także w trybie określonym w statucie, w tym zgodnie z następującymi
warunkami:
1) kandydat powinien wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie;
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2) osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze nie może głosować przez
pełnomocnika;
3) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do publicznej wiadomości
co najmniej na 14 dni przed terminem wyborów, w sposób zwyczajowo przyjęty,
a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni;
4) głosowanie przeprowadza się w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania (quorum), z zastrzeżeniem pkt 5;
5) w przypadku stwierdzenia braku quorum przewodniczący Uczelnianej Komisji
Wyborczej ogłasza, po 30 minutowej przerwie, drugą turę głosowania, które jest
ważne bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu wyborczym osób
uprawnionych do głosowania;
6) głosowanie jest tajne, a wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał
więcej niż połowę ważnych głosów;
7) jeżeli ważne głosy oddano na więcej niż jednego kandydata, z tym, że żaden
kandydat nie uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów, przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej ogłasza liczbę ważnie oddanych głosów na każdego
kandydata i ustala listę kandydatów biorących udział w drugiej turze głosowania;
8) w przypadku drugiej tury głosowania, o której mowa w pkt 7, pomija się nazwisko
kandydata, który w pierwszej turze głosowania otrzymał najmniejszą liczbę ważnie
oddanych głosów.”;
10) po § 56 dodaje się: § 56a, § 56b, § 56c, § 56d, § 56e i § 56f w brzmieniu:
„§ 56a. 1. Nie później niż w lutym ostatniego roku kadencji lub niezwłocznie
w trakcie trwania kadencji, jeżeli zajdą okoliczności na podstawie ustawy lub statutu,
senat podejmuje uchwałę o ogłoszeniu konkursu na rektora Uczelni oraz określa treść
komunikatu o ogłoszeniu konkursu.
2. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb
przeprowadzania konkursu na rektora oraz sposób postępowania konkursowego określa
załącznik nr 4 do statutu.
§ 56b. 1. Senat podejmuje uchwałę o powołaniu rektora albo o odrzuceniu kandydata
przedstawionego przez Komisję konkursową.
2. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, w szczególności odrzucenia przez
Komisję konkursową kandydatur wszystkich osób biorących udział w konkursie senat
podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu nowego konkursu przez dotychczasową komisję.
Przepisy § 36 statutu stosuje się odpowiednio.
3. W nowym konkursie, w następstwie nierozstrzygnięcia konkursu, mogą
uczestniczyć kandydaci odrzuceni we wcześniejszym postępowaniu konkursowym.
4. W przypadku odrzucenia przez senat kandydatury przedstawionej przez Komisję
konkursową na rektora, senat podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu nowego konkursu
przez dotychczasową komisję. W nowym konkursie nie może uczestniczyć odrzucony
przez senat kandydat.
§ 56c. 1.Nie później niż w marcu ostatniego roku kadencji lub niezwłocznie w trakcie
trwania kadencji, jeżeli zajdą okoliczności na podstawie ustawy lub statutu, senat
podejmuje uchwałę o ogłoszeniu konkursów na prorektorów ze wskazaniem liczby
prorektorów do powołania oraz określa treści komunikatów o ogłoszeniu konkursów.
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2. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb
przeprowadzania konkursów na prorektorów oraz sposób postępowania konkursowego
określa załącznik nr 5 do statutu.
§ 56d. 1. Senat podejmuje uchwały o powołaniu prorektorów albo o odrzuceniu
kandydatów przedstawionych przez Komisję konkursową.
2. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, w szczególności odrzucenia przez
Komisję konkursową kandydatur wszystkich osób biorących udział w konkursie,
przewodniczący komisji niezwłocznie informuje na piśmie senat, który podejmuje
uchwałę o przeprowadzeniu nowego konkursu przez dotychczasową komisję. Przepisy
§ 36 statutu stosuje się odpowiednio.
3. W nowym konkursie, w następstwie nierozstrzygnięcia poprzedniego konkursu,
mogą uczestniczyć kandydaci odrzuceni we wcześniejszym postępowaniu konkursowym,
z wyłączeniem osób wykluczonych z udziału w konkursie z powodu braku zgody
większości przedstawicieli studentów w Komisji konkursowej.
4.W przypadku odrzucenia przez senat kandydatury przedstawionej przez Komisję
konkursową na funkcję prorektora, senat podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu nowego
konkursu przez dotychczasową komisję. W nowym konkursie nie może uczestniczyć
odrzucony przez senat kandydat.
§ 56e. 1. Nie później niż w kwietniu ostatniego roku kadencji – w przypadku
dziekanów i nie później niż w maju ostatniego roku kadencji – w przypadku
prodziekanów lub niezwłocznie w trakcie trwania kadencji, jeżeli zajdą okoliczności na
podstawie ustawy lub statutu, senat podejmuje uchwałę o ogłoszeniu konkursów na
dziekanów i prodziekanów ze wskazaniem liczby prodziekanów do powołania oraz
określa treści komunikatów o ogłoszeniu konkursów.
2. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb
przeprowadzania konkursów na dziekanów i prodziekanów oraz sposób postępowania
konkursowego określa załącznik nr 6 do statutu.
§ 56f. 1. Senat podejmuje uchwały o powołaniu dziekanów i prodziekanów albo
o odrzuceniu kandydatów przedstawionych przez Komisję konkursową.
2. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, w szczególności odrzucenia przez
Komisję konkursową kandydatur wszystkich osób biorących udział w konkursie,
przewodniczący komisji niezwłocznie informuje na piśmie senat, który podejmuje
uchwałę o przeprowadzeniu nowego konkursu przez dotychczasową komisję. Przepisy
§ 36 statutu stosuje się odpowiednio.
3. W nowym konkursie, w następstwie nierozstrzygnięcia konkursu, mogą
uczestniczyć kandydaci odrzuceni we wcześniejszym postępowaniu konkursowym,
z wyłączeniem osób wykluczonych z udziału w konkursie z powodu braku zgody
większości przedstawicieli studentów w Komisji konkursowej.
4. W przypadku odrzucenia przez senat kandydatury przedstawionej przez Komisję
konkursową na dziekana lub prodziekana, senat podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu
nowego konkursu przez dotychczasową komisję. W nowym konkursie nie może
uczestniczyć odrzucony przez senat kandydat.”;
11) w § 57:
a) w ust. 3 prostuje się omyłkę pisarską polegającą na wprowadzeniu prawidłowej
numeracji podpunktów od 1 do 7;
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego lub mandatu
organu jednoosobowego i jego zastępcy w trakcie kadencji dokonuje się na ich
miejsce wyboru nowej osoby na okres do końca kadencji. Do wyborów
uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów.”;
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c i ust. 5d w brzmieniu:
„5a. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego
w trakcie kadencji dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby na okres do
końca kadencji.
5b. W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora przed upływem kadencji lub
zawieszenia w pełnieniu obowiązków senat powierza obowiązki rektora
prorektorowi wskazanemu uchwałą senatu do czasu powołania rektora w drodze
konkursu.
5c. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana przed upływem kadencji lub
zawieszenia w pełnieniu obowiązków rektor wskazuje osobę pełniącą obowiązki
dziekana do czasu powołania dziekana w drodze konkursu.
5d. W przypadku wygaśnięcia mandatu prorektorów lub prodziekanów
przeprowadza się ponownie konkurs.”;
12) po § 59 dodaje się § 59a w brzmieniu:
„§ 59a. 1. Tryb odwołania rektora i prorektora określa ustawa.
2. Tryb odwołania dziekana i prodziekana:
1) wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez rektora lub przez
co najmniej połowę statutowego składu rady wydziału;
2) wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez rektora lub
przez dziekana, a pisemny wniosek o odwołanie prodziekana właściwego do
spraw studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej trzy czwarte
przedstawicieli studentów w radzie wydziału;
3) uchwałę o odwołaniu dziekana i prodziekana podejmuje senat zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu
senatu.”;
13) w § 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w Uczelni, na
czas określony lub nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę
pełnego wymiaru czasu pracy następuje po przeprowadzeniu otwartego
konkursu.”;
14) w § 65:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery
lata.”;
b) w ust. 3 pkt 1 przyimek „w” zastępuje się przyimkiem „na”;
15) w § 66 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Przy dokonywaniu oceny
nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych,
uwzględnia się ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez
studentów.”;
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16) w § 73:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Poza studiami, o których mowa w ust. 1 w Uczelni mogą być prowadzone
studia podyplomowe, a także kursy dokształcające i szkolenia.”;
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym
planu studiów na zasadach określonych w regulaminie studiów.”;
17) § 92 otrzymuje brzmienie:
„§ 92. Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia
2015 r. (uchwała Nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ w Koninie zm. uchw. Nr 55/VI/I/2016
z dnia 19 stycznia 2016 r.) zmieniony uchwałą Nr 135/VI/II/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały zmieniającej, z tym że przepisy § 50a, 50b,
§ 51a, 51b, 51c, § 56a, 56b, 56c, 56d, 56,e, 56f, § 57 ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c, ust. 5d i § 59a
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i mają zastosowanie do kadencji następującej
po kadencji, w czasie której uchwała zmieniająca weszła w życie.
§ 2. Dodane do statutu w pkt 10 załączniki nr 4, 5 i 6 uzyskują brzmienie nadane
w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Senatu PWSZ w Koninie
/-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak

Radca Prawny
/-/K. Klapsa
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