
UCHWALA Nr llSN/2019 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni na lata 2019-2020 

Na podstawie: 

- art. 230 ust.2, 3 i 6 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

l. Pierwsza Rada Uczelni, zwana dalej Radą, składa się z 7 członków a j  ej kadencja trwa
do dnia 31 grudnia 2020r.

2. Senat Uczelni wybiera 6 członków Rady - 3 spośród członków wspólnoty Uczelni i 3
spoza wspólnoty Uczelni.

3. W skład Rady wchodzi również przewodniczący samorządu studentów, który staje się
jej członkiem z chwilą powołania członków Rady, o których mowa w ust.2.

§2

Członkiem Rady może być osoba spełniająca wymogi określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) 
oraz wynikające z niniejszej uchwały. 

§ 3

1. Trzech kandydatów do Rady spośród członków wspólnoty Uczelni zgłaszają wydziały,
po przeprowadzeniu głosowania na posiedzeniu rady wydziału.

2. Rady wydziału przeprowadzają głosowanie tajne dokonując bezwzględną większością
głosów wyboru jednej osoby, spośród osób zgłoszonych przez członków rady wydziału,
która zostanie kandydatem do Rady z danego wydziału. Kandydatem może zostać
jedynie pracownik Uczelni ze stopniem co najmniej doktora, dla którego Uczelnia jest
podstawowym miejscem pracy.

3. W przypadku trzykrotnego nieuzyskania przez kandydata z danego wydziału
bezwzględnej większości głosów podczas głosowania senatu, kompetencję wskazania
kandydata z danego wydziału przejmuje rektor.

4. Trzech kandydatów spoza wspólnoty Uczelni zgłasza rektor. W odniesienia do tych
kandydatów obowiązuje wymóg posiadania wykształcenia wyższego.

§4

1. Uprawnieni wskazttją kandydatów w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r., zgłaszając
ich na piśmie do przewodniczącego komisji senackiej ds. nadzoru nad wyborami
członków Rady Uczelni.

2. Do zgłoszenia należy załączyć:



1) uzasadnienie zgłoszenia;
2) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków dla członków Rady wg wzoru

stanowiącego załącznik do uchwały;
3) pisemną zgodą kandydata na kandydowanie;
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie posiadane przez kandydata;
5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
6) oświadczenie lustracyjne - wg wzoru stanowiącego załącznik la 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. z
2019r. poz. 430 z późn. zm.);

7) życiorys kandydata.
3. Weryfikacji złożonych dokumentów dokomtje komisja senacka, która po potwierdzeniu

ich kompletności i prawidłowości przedstawia listę kandydatów wraz z dokumentacją
przewodniczącemu senatu.

§ 5

1. Senat dokonuje powołania członków Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu senatu.

2. W razie niepowołania pełnego składu Rady, przewodniczący senatu zarządza wybory
dodatkowe, które przeprowadza się zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej
uchwale.

3. Niezwłocznie po powołaniu członek Rady składa Przewodniczącemu Uczelnianej
Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18
października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 430 z późn.
zm.) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

§6

W terminie dwóch tygodni od powołania, Rada wskazuje kandydata na Przewodniczącego 
Rady. Przewodniczącego Rady powołuje senat w głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu senatu. 

§7

1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie następuje z przyczyn określonych w art. 20 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 20 l 8r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem
ust. 3.

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza rektor.
3. W razie zako{1czenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samorządu

studentów przed końcem pierwszej kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy
przewodniczący san1orządu studentów staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru.

4. W celu uzupełnienia składu Rady przed upływem pierwszej kadencji określonej w§ 1
ust. 1, senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do ko1ka kadencji, w
oparciu o zasady ustalone w niniejszej uchwale, z zachowaniem ust. 3.



§8
Do dnia wejścia w życie nowego statutu Uczelni do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie projektu statutu;
2) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat Uczelni;
3) uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady;
4) wyrażanie zgody na czynności, o których stanowi art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20

lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z
póżn. zm.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Senatu 
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Załącznik do uchwały nr 115N /2019 
Senatu PWSZ w Ciechanowie 

z dnia 20 marca 2019r. 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA PIERWSZEJ RADY UCZELNI 

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE 

Ja, .................................................................... (imię i nazwisko ) 

oświadczam, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni określone w art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668 z późn. zm.) oraz wynikające z uchwały nr l 15/V/2019 Senatu PWSZ w Ciechanowie z 
dnia 20 marca 2019r., to jest: 

I) 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 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich sh1żby
ani nie współpracowałem/am z tymi organami;
6) posiadam wykształcenie wyższe oraz stopień ................ . 
7) nie ukmiczyłem/am 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Oświadczam ponadto , że: 

- nie pełnię obecnie funkcji organu tej, ani innej uczelni, tj. rektora, dziekana;

- nie jestem obecnie członkiem w radzie innej uczelni;

- nie jestem obecnie zatrudniony/na w administracji publicznej.

Zobowiązuję się niniejszym do niezwłocznego poinfonnowania o wszelkich zmianach w 
zakresie wyżej wymienionych okoliczności. 

data podpis kandydata 


