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UCHWAŁA NR 1/2017-Z 

 

 

Zarządu „DEMO” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 

z dnia 17 marca 2017 roku 

w sprawie zmian w Statucie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach 

 

 

§ 1 

Zarząd „DEMO” sp. z o.o. na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w 

Katowicach (§ 3 ust. 3) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 

164 poz.1365 z późniejszymi zmianami) uchwala co  następuje: 

 

§ 2 

W Statucie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach z dnia 28 stycznia 2016 r. 

wprowadza się  następujące zmiany: 

 

a) dotychczasowy § 10 ust. 2 pkt 7  o treści 

7) tworzenia zgodnie z istniejącymi przepisami i prowadzenie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

otrzymuje brzmienie 

7) tworzenia zgodnie z istniejącymi przepisami i prowadzenie w szczególności szkół 

podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I lub II 

stopnia, szkół specjalistycznych przysposabiających do pracy, szkół policealnych, 

 

b) dotychczasowy § 14 o treści 

1. Rada wydziału jest organem kolegialnym uczelni, powoływanym przez założyciela.  

2. W skład rady wydziału wchodzą:  

1) dziekan, 

2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy 

profesora lub doktora habilitowanego, wskazanych przez założyciela, 

3) co najmniej czterech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 

wskazanych przez założyciela, 

4) przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającej co najmniej 20% udział  

w składzie senatu, 

5) co najmniej jeden pracownik niebędący nauczycielem akademickim, wskazany 

przez założyciela, 

6) przedstawiciele założyciela. 

3. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne 

zaproszone przez dziekana osoby. 

otrzymuje brzmienie 

1. Rada wydziału jest organem kolegialnym uczelni, powoływanym przez założyciela.  

2. W skład rady wydziału wchodzą:  

1) dziekan,  

2) przedstawiciele nauczycieli akademickich w liczbie zapewniającej co najmniej 40% 

udział w składzie rady wydziału, 
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3) uchylono 

4) przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającej co najmniej 20% udział  

w składzie rady wydziału, 

5) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

w liczbie zapewniającej co najmniej 5% udział w składzie rady wydziału, 

6) przedstawiciele założyciela. 

3. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne 

zaproszone przez dziekana osoby.  

4. Dziekan przedstawia założycielowi kandydatury na członków rady wydziału  

z uwzględnieniem proporcji wykazanych w ust. 2. 

 

c) dotychczasowy § 16 ust. 1 pkt 2 o treści 

2) zrzeczenia się funkcji członka, 

otrzymują brzmienie 

2) zrzeczenia się członkowstwa lub ustania pełnienia funkcji dziekana lub 

przedstawiciela założyciela, 

 

d) dotychczasowy § 17 o treści 

Do kompetencji rady wydziału należy:  

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki,  

2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni, programów kształcenia, 

3) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat programów studiów 

podyplomowych, w tym planów studiów podyplomowych oraz programów kursów 

dokształcających. 

otrzymują brzmienie 

Kompetencje rady wydziału określa ustawa. 

e) dotychczasowy § 25 ust. 3-4 oraz 7 o treści 

3. Uczelnia, w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, może 

przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: imię, 

nazwisko, dane teleadresowe oraz numer legitymacji studenckiej lub innego 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

4. Dyrektora lub kierownika biblioteki zatrudnia rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii 

senatu i założyciela. 

7. W skład rady bibliotecznej wchodzą: dyrektor lub kierownik biblioteki oraz co 

najmniej dwóch nauczycieli akademickich. 

otrzymuje brzmienie 

3. Uczelnia, w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, może 

przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: imię, 

nazwisko, numer PESEL, dane teleadresowe oraz numer legitymacji studenckiej lub 

innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 



3 

 

4. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii senatu  

i założyciela. 

7. W skład rady bibliotecznej wchodzą: dyrektor biblioteki, pracownik biblioteki oraz co 

najmniej dwóch nauczycieli akademickich. 

f) dotychczasowy § 28 ust. 1 pkt 2 o treści 

2) senat,  

otrzymuje brzmienie 

2) senat, który jest najwyższym organem kolegialnym, 

 

g) dotychczasowy § 32 ust. 1 pkt 2 o treści 

2) zrzeczenia się funkcji członka, 

otrzymuje brzmienie 

2) zrzeczenia się członkowstwa lub ustania pełnienia funkcji określonych  w § 30 ust.  

2 pkt. 1-4 oraz 9. 

 

h) dotychczasowy § 35 ust. 2 o treści 

2) Rektor zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej ważny interes uczelni  

i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu 

ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni lub nie uchyli uchwały 

rektor przekazuje ją założycielowi. 

otrzymuje brzmienie 

2) uchylono 

 

i) dotychczasowy § 41 ust. 5 o treści 

5. Posiedzeniom rady założyciela przewodniczy przewodniczący rady założyciela  

z wyjątkiem posiedzenia, na którym dokonywana jest ocena działalności 

przewodniczącego rady założyciela. Przewodniczącym jest wówczas członek rady 

założyciela wskazany przez przewodniczącego rady założyciela po uzyskaniu 

akceptacji co najmniej połowy zebranych członków rady założyciela.” 

otrzymuje brzmienie 

5. Posiedzeniom rady założyciela przewodniczy przewodniczący rady założyciela. 

 

j) dotychczasowy § 46 ust. 3 o treści 

3. Kadencja rektora trwa 2 lata. Kadencja rektora trwa od dnia 1 września do 31 sierpnia 

roku, w którym upływa kadencja. 

otrzymuje brzmienie 

3. Kadencja rektora trwa rok od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia. 

 

k) dotychczasowy § 47 ust. 2 o treści 

2. Kadencja prorektora trwa 4 lata do 31 sierpnia licząc od 1 września w roku,  

w którym nastąpiło powołanie. 

otrzymuje brzmienie 

2. Kadencja prorektora trwa rok od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia. 
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l) dotychczasowy § 48 ust. 2 oraz 4 o treści 

2. Kadencja dziekana i prodziekana trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września  

w roku powołania, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.  

4. Dziekan jest przełożonym pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów 

wydziału. 

otrzymuje brzmienie 

2. Kadencja dziekana i prodziekana trwa rok od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia. 

4. Dziekan jest przełożonym nauczycieli akademickich oraz studentów wydziału. 

 

m) dotychczasowy § 50 ust. 3  o treści 

3. Stosunek pracy z pracownikami uczelni nawiązuje i rozwiązuje założyciel. 

otrzymuje brzmienie 

3. Stosunek pracy z pracownikami uczelni oraz umowy cywilno-prawne nawiązuje  

i rozwiązuje założyciel. 

 

n) dotychczasowy § 54 ust. 4  oraz  9 o treści 

4. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 

1) od 30 do 300 godzin dydaktycznych - dla pracowników naukowo-dydaktycznych; 

2) od 60 do 300 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych,  

z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3) od 90 do 300 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych 

zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych. 

9. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów 

naukowych. Kanclerz może udzielić urlopu na umotywowany wniosek pracownika. 

otrzymuje brzmienie 

4. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi: 

1) od 30 do 350 godzin dydaktycznych - dla pracowników naukowo-

dydaktycznych; 

2) od 60 do 350 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych,  

z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3) od 90 do 350 godzin dydaktycznych - dla pracowników dydaktycznych 

zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych” 

9. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów 

naukowych, po akceptacji kanclerza. 

 

o) dotychczasowy § 55 ust. 2 oraz 5  o treści 

2. Oceny dokonuje rektor, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika 

jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. 

5. Oceny dokonuje się w zakresie działalności dydaktyczno-naukowej i organizacyjnej.   

otrzymuje brzmienie 

2. Oceny dokonuje rektor, na zasadach i w okresach określonych w ustawie. 

5. Oceny dokonuje się w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.   
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p) dotychczasowy § 66 ust. 5 o treści 

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwały założyciela o nadaniu statutu. 

otrzymuje brzmienie 

5. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale założyciela.  

 

§ 3 

 

Zmiany w statucie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach wprowadzone 

niniejszą uchwałą wchodzą w życie z dniem 17 marca 2017 roku. 

 

§ 4 

 

Jednolitą treść Statutu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu Panu mgr inż. Krzysztofowi Gracy. 

 

 

W porozumieniu i za zgodą: 

 

    Członek Zarządu              Członek Zarządu 

 

 

 

Adam Fałda               Krzysztof Graca 

........................................       ........................................ 
(imię, nazwisko – podpis)                   (imię, nazwisko – podpis) 

 


