
       

UCHWAŁA NR 60/VII/VI/2021 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie 

 

 

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

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) 

 

po uzyskaniu opinii Rady Uczelni w PWSZ w Koninie oraz Zakładowej Organizacji 

Związkowej ZNP w PWSZ w Koninie i Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PWSZ 

w Koninie 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 325/VI/IV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 stycznia 

2021 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2:  

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) flagę, której wzór i opis przedstawia załącznik nr 4 do statutu.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nazwa, sztandar, godło i flaga podlegają ochronie i nie mogą być 

wykorzystywane do celów niezwiązanych z jej działalnością. Wykorzystanie nazwy, 

sztandaru, godła i flagi przez osoby fizyczne i prawne wymaga zgody rektora.”; 

2) w § 13 uchyla się ust. 4; 

3) w § 36:  

a)  uchyla się ust. 3; 

b) w ust. 4  zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„4. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupie pracowników dydaktycznych na 

stanowisku:”;  



c)  uchyla się ust. 5; 

4) w § 37: 

a) uchyla się ust. 2; 

b) ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wykonywaniem przez 

nauczyciela akademickiego zadań ważnych dla rozwoju uczelni, rektor może 

ustalić roczny wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru, 

o którym mowa w ust. 1.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem zmian określonych w § 1 

pkt  2-4, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

   Przewodniczący 

       Senatu PWSZ w Koninie 

 

                    /-/ dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 

 


