UCHWAŁA NR XXX/148/19
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie sposobu wyboru pierwszej Rady Uczelni
Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Pierwsza Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile, zwana dalej Radą, składa się z 7 członków.
2. Senat PWSZ w Pile wybiera 6 członków Rady – 2 spośród członków wspólnoty
uczelni i 4 spoza wspólnoty uczelni.
3. W skład Rady wchodzi przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ w Pile,
który staje się jej członkiem z chwilą powołania wszystkich członków Rady,
o których mowa w ust. 1.
4. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu
Studenckiego PWSZ w Pile przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa.
Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ w Pile staje się członkiem
Rady z chwilą jego wyboru.
§ 2. 1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać:
1) Rektor PWSZ w Pile,
2) co najmniej 5 członków Senatu PWSZ w Pile.
2. Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie i powinno zawierać
uzasadnienie. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata
na kandydowanie do Rady i oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 muszą złożyć zgłoszenie Przewodniczącemu
Senatu do 28 lutego 2019 r. włącznie.
4. Przewodniczący Senatu do 5 marca 2019 r. przedstawi w formie elektronicznej
członkom Senatu kandydatury zgłoszone przez osoby, o których mowa w ust. 1.
§ 3. 1. Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1-3
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668).
2. Kandydat na członka Rady składa Przewodniczącemu Senatu PWSZ w Pile
oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, według wzoru
określonego w załączniku do uchwały.
3. Przewodniczący Senatu ma prawo żądać od kandydata właściwych dokumentów
poświadczających spełnienie warunków.
§ 4. 1. Członków Rady powołuje Senat PWSZ w Pile w głosowaniu tajnym przy obecności
co najmniej połowy składu Senatu.
2. Członek Senatu może głosować na maksymalnie:
1) 2 kandydatów z listy kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni,
2) 4 kandydatów z listy kandydatów spoza wspólnoty uczelni.
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3. W przypadku, gdy w wyborach został zgłoszony jeden kandydat, członek Senatu
może głosować za kandydaturą, przeciw niej albo wstrzymać się od głosu.
4. Przy ustalaniu wybranych kandydatów pod uwagę brani są kandydaci, którzy
uzyskali największą liczbę głosów, i na których oddano bezwzględną liczbę ważnie
oddanych głosów.
5. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, Przewodniczący Senatu może
zarządzić ponowne głosowanie nad kandydatami, którzy nie zostali wybrani.
6. Jeżeli ponowne głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, ponowne wybory zostaną
przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu Senatu. Przewodniczący Senatu wyznacza
termin składania kandydatur, z zastrzeżeniem, że osoby uprawnione będą miały
nie mniej niż 7 dni na zgłoszenie kandydatur. Kandydatury dotychczas zgłoszone
uznaje się za zgłoszone przed ponownymi wyborami.
7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6, liczby kandydatów określone w ust. 2
ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu o liczbę osób wybranych do Rady z tych list.
§ 5. 1. Najpóźniej na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Senatu po wybraniu pełnego
składu Rady, członkowie Rady przedstawiają kandydata na przewodniczącego Rady,
którym może być wyłącznie jej członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni.
2. Przewodniczącego Rady wybiera Senat bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy statutowego składu.
§ 6. Niezwłocznie po powołaniu członek Rady składa Rektorowi, pod rygorem wygaśnięcia
mandatu w Radzie, oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2186, z późn. zm.) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
§ 7. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, z wyłączeniem przypadku,
o którym mowa w § 1 ust. 4, przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie
z zasadami określnymi w niniejszej uchwale.
2. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym posiedzeniu Senatu
po wygaśnięciu mandatu, z zastrzeżeniem, że osoby uprawnione będą miały
nie mniej niż 7 dni na zgłoszenie kandydatur.
3. Termin składania kandydatur wyznacza Przewodniczący Senatu. Nie uznaje się
kandydatur zgłoszonych przed wcześniejszymi głosowaniami.
4. Nowy członek Rady pełni swoją funkcję do zakończenia kadencji pierwszej Rady.
§ 8. Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile
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Załącznik do uchwały nr XXX/148/19
Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 24 stycznia 2019 roku

Oświadczenie kandydata na członka pierwszej Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Ja, ………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
oświadczam, że
spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni określone w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
to jest:
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystam z pełni praw publicznych;
3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am
w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.),
nie pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami;
6) posiadam wykształcenie wyższe;
7) nie ukończyłem/am 67. roku życia.
Jednocześnie oświadczam, że:
– nie pełnię aktualnie funkcji organu PWSZ w Pile ani innej uczelni,
– nie jestem aktualnie członkiem rady innej uczelni,
– nie jestem aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej
wymienionych okoliczności.
……………………………………….
(data)

…………………………………………
(podpis)

