
Uchwała Senatu  

Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 

z dnia 29 listopada 2019 roku 

 

 Senat Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej jako organ uprawniony 

do zmiany Statutu postanowił jednogłośnie wprowadzić do Statutu następujące 

zmiany: 

1) § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  

Przewodniczącym Rady Założyciela Uczelni może być osoba będąca 

Założycielem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 

 

2)   W § 12 ust. 2 dodać pkt. 4 o treści:  

Przewodniczący Rady Założyciela 

 

3) W § 13 dodać ust. 5 o treści:  

Dyrektor Filii w Stalowej Woli  

 

4)  W § 13 dodać ust. 6 o treści:  

2 osoby wskazane przez Przewodniczącego Rady Założyciela spośród 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni. 

 

5) § 14 ust. 11, ust. 13 i ust. 17 zostają uchylone. 

 

6) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Uchwały Senatu o treści dotyczącej społeczności Uczelni podaje się do 

wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub na stronie 

internetowej uczelni, a uchwały w sprawach osobowych poprzez doręczenie 

ich bezpośrednio osobie, której dotyczą. 

 

 



7) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

Rektora powołuje Kanclerz na długość kadencji na czas nieokreślony.  

 

8) § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     Rektora odwołuje Kanclerz. 

 

8)  § 21  otrzymuje brzmienie: 

1. Kanclerza powołuje  Przewodniczący Rady Założyciela na długość kadencji 

na czas nieokreślony. 

2. Kanclerza może odwołać Senat tylko jednogłośnie w obecności wszystkich 

członków Senatu. 

3. Umowę o pracę z osobą powołaną przez Przewodniczącego Rady Założyciela 

na stanowisko Kanclerza zawiera w imieniu Uczelni Rektor.  

4. Rektor nie może odmówić zawarcia umowy o pracę z osobą powołaną przez 

Przewodniczącego Rady Założyciela Uczelni na stanowisko Kanclerza.  

5. Rektor rozwiązuje umowę o pracę z Kanclerzem na warunkach określonych 

przez Senat. 

 

9)  W § 22 dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3. Nowy ust. 2 otrzymuje 

brzmienie:  

Kanclerz może zawierać umowy w imieniu Wyższej Szkoły Administracji a także 

reprezentować Uczelnię na zewnątrz.  

 

 

10) § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Przy dokonywaniu oceny, o której mowa w § 53 Statutu, komisja bierze pod 

uwagę kształcenie i wychowywanie studentów, osiągnięcia naukowe i 

dydaktyczne, rozwijanie twórczości naukowej, postępy w podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w pracach organizowanych przez 

Uczelnię, a w przypadku nauczycieli akademickich, posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego również 

kształcenie kadry naukowej.  

 

 



 

10) Wobec błędu w numeracji paragrafów, wszystkie paragrafy poczynając 

od § 24 dotyczącego biblioteki zwiększają swoją wartość o 1. 

 

11) Poprawiono oczywiste omyłki pisarskie, szczególnie numeracje 

paragrafów i ustępów. 

 

Pod Statutem w nowym brzmieniu podpisy złożyli wszyscy członkowie Senatu. 

Członkowie Senatu oświadczają, że zapoznali się z treścią nowego statutu. 

 

 

 

 

 


