
 

 

  Uchwała Nr 18/2019 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 25 kwietnia 2019r. 

 
w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni  

 
Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 

1669) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwała określa sposób powołania pierwszej Rady Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu, zwanej dalej Radą. 

2. Kadencja pierwszej Rady trwa do 31.12.2020r. 

 

§ 2 

1. W skład Rady wchodzą: 

1) 3 członkowie powołani przez Senat ze wspólnoty PWSZ w Elblągu, 

2) 3 członkowie powołani przez Senat spoza wspólnoty PWSZ w Elblągu, 

3) Przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu, który staje się jej 

członkiem z chwilą powołania członków Rady, o których mowa w pkt 1 i 2. 

W razie zakończenia sprawowania funkcji Przewodniczącego Samorządu 

Studentów przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy 

przewodniczący z chwilą jego wyboru staje się członkiem Rady. 

2. Przewodniczącym Rady jest jej członek, pochodzący spoza wspólnoty PWSZ                 

w Elblągu, i jest wybrany przez Senat zwykłą większością głosów. Kandydata 

na przewodniczącego wskazuje Rektor. 

 

§ 3 

1. Członek Rady musi spełniać wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy                      

z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 

1668). 

2. Członków Rady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, powołuje Senat spośród 

kandydatów zgłoszonych przez Rektora, po zasięgnięciu przez Rektora opinii 

Kolegium Rektorskiego o kandydatach. Kolegium Rektorskie może 

przeprowadzić wstępną rozmowę z wybranymi kandydatami. 

3. W skład Kolegium Rektorskiego, o którym mowa w ust. 2, wchodzą: Rektor, 

Prorektor ds. Kształcenia, Prorektor ds. Organizacyjnych, Dyrektorzy 

Instytutów, Kanclerz. W razie równej liczby głosów Kolegium Rektorskiego 

decyduje głos Rektora.    

4. Rektor zgłasza kandydatów przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej 

najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym przez Rektora terminem 

powołania kandydatów przez Senat. Do zgłoszeń należy dołączyć pisemne 

zgody kandydatów na członków Rady. 

5. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawdza prawidłowość 

zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym oraz sporządza i przedstawia 

Senatowi listę kandydatów na członków Rady w porządku alfabetycznym. 



 

 

6. Kandydat na członka Rady składa Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji 

Wyborczej: 

1) oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1             

i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) oświadczenie lustracyjne – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do 

ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji                                     

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 

tych dokumentów (Dz. U. 2017. 2186) lub informację, o której mowa w art. 

7 ust. 3a tej ustawy, 

3) CV – w przypadku kandydatów spoza wspólnoty PWSZ w Elblągu. 

 

§ 4 

Członkowie Rady PWSZ w Elblągu powoływani są przez Senat PWSZ w Elblągu 

w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby jego członków. Głosowanie przeprowadza się 

indywidualnie na każdego kandydata. 

 

§ 5 

W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji określonej     

w § 1 ust. 2, Senat PWSZ w Elblągu powołuje nowego członka na okres do końca 

kadencji. Do powołania nowego członka Rady stosuje się postanowienia § 3 – 4 

niniejszej uchwały. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

   Przewodniczący Senatu 

   Rektor PWSZ 

   w Elblągu 

 

 

   prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


