
UCHWAŁA NR 118/XXII/20 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie 

z dnia 21 lutego 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Głogowie przyjętego uchwałą Senatu nr 93/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  

  

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Głogowie, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Głogowie, uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

W treści Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, przyjętego uchwałą 

nr 93/XVIII/19 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 

28 czerwca 2019 r. dokonać następujących zmian: 

 

1. Zmienić treść § 29 i nadać mu następujące brzmienie: 

„Rektorem Uczelni może być tylko osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, 

która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe;  

4) nie była karana karą dyscyplinarną;  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 

w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji; 

 

2. Zmienić treść § 38 ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie: 

„2. Na funkcję kierowniczą można powołać osobę, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe;  

4) nie była karana karą dyscyplinarną;  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 

w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami.”; 

 



 

3. Zmienić treść § 39 ust. 6 i nadać mu następujące brzmienie: 

„6. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, którzy nie ukończyli 67 roku życia 

do dnia rozpoczęcia kadencji.”; 

 

4. Zmienić treść § 45 i nadać mu następujące brzmienie: 

„ 1. Prawo do zgłaszania kandydatów na Rektora mają: 

1) Rada Uczelni, 

2) osoby ze wspólnoty Uczelni, którym przysługuje bierne prawo wyborcze. 

2. Kandydatura zgłaszana jest do Rady Uczelni, która przedstawia ją Senatowi do 

zaopiniowania. 

3. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata na kandydowanie na funkcję 

Rektora. 

4. Rada Uczelni wskazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej wszystkich kandydatów 

na Rektora spełniających wymogi formalne wraz z opinią Senatu. 

5. W przypadku, gdy w głosowaniu nie wyłoniono Rektora Elekta, przeprowadza się 

następne głosowania.  W każdej kolejnej turze głosowania wyklucza się 

kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.” 

 

§ 2 

 

Zmiany do Statutu wprowadzone niniejszą uchwałą, wchodzą w życie z dniem 

ich uchwalenia. 

 

§ 3 

 

Tekst jednolity Statutu obowiązujący od dnia 21 lutego 2020 r., uwzględniający zmiany, 

o których mowa w § 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 


