
UCHWAŁA NR 8/2022 

SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 
 

 

Zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

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

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 ppkt a 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych 

uczelni zawodowych z dnia 17 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 r.. poz. 638) , uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1 

Senat wprowadza następujące zmiany w Statucie KPSW w Jeleniej Górze przyjętego uchwałą 

nr 14/2019 Senatu KPSW w Jeleniej Górze z dnia 3 czerwca 2019 roku: 

 

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, zwana dalej 

„Uczelnią”, jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia 

Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (Dz. U. Nr 76, poz. 496), której nazwa 

została zmieniona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w 

sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. 2010, Nr 

217, poz. 1430) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 

2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. 

2022, poz. 638). 

2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zwanej 

dalej „Ustawą”, przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniejszego Statutu.”; 

 

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczelnia posiada własną pieczęć okrągłą z godłem państwowym i napisem w 

otoku: „Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”; 

 

3) § 3: 

a)  ust. 1 pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) Krkonošská akademie aplikovaných věd v Jelení Hoře, w języku czeskim; 

3) Riesengebirgsakademie für angewandte Wissenschaften in Jelenia Góra, 

w języku niemieckim; 

4) Académie des Sciences Appliquées « Karkonoska » de Jelenia Góra, w 

języku francuskim;“ 

b) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Карконоська академія прикладних наук в Єленій-Гурі,  w języku 

ukraińskim.”; 

 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Oficjalnymi skrótami nazwy Uczelni są: 

1) „KANS w Jeleniej Górze” używany w szczególności przy tworzeniu 

dokumentacji i pism Uczelni; 

2) „KANS” używany w szczególności przy zgłaszaniu do systemów 

elektronicznych; 

3) „Karkonoska” używany w szczególności w celu promocji oferty 

edukacyjnej Uczelni.”. 

 

4) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada Uczelni do dnia 31 marca składa Senatowi roczne sprawozdanie z 

działalności prowadzonej w poprzednim roku.”; 

 

5) § 66 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia następującego 

ślubowania: 

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej 

osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej 

Wspólnoty i przestrzegać praw i obyczajów akademickich oraz całym postępowaniem 

dbać o godność i honor studenta Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w 

Jeleniej Górze”.”; 

 

6) W § 89: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rektor zawiesza wykonanie uchwały organu kolegialnego Uczelni 

naruszającej przepisy powszechnie obowiązujące, Statut lub naruszającej ważny 

interes Uczelni i w terminie 14 dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie organu 

kolegialnego, który przyjął zawieszoną uchwałę w celu ponownego rozpatrzenia 

zawieszonej uchwały.”; 

b) uchyla się ust. 5; 

 

7) W § 90 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„ 8. Uchwały organów kolegialnych Uczelni, akty wydawane przez Rektora, o których 

mowa w § 16 ust. 2, zarządzenia Kanclerza oraz zarządzenia dziekanów wydane przed 

dniem 2 maja 2022 roku zachowują swoją dotychczasową moc obowiązującą. 

9. Użyte w aktach prawnych Uczelni  i dokumentach wydanych na ich podstawie, w 

różnej liczbie i przypadku sformułowania Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w 

Jeleniej Górze, KPSW w Jeleniej Górze, KPSW zastępuje się użytymi w 

odpowiedniej liczbie i przypadku sformułowaniami: Karkonoska Akademia Nauk 

Stosowanych w Jeleniej Górze, KANS w Jeleniej Górze, KANS.”; 

 

8) Zmienione zostają: 

a) załącznik nr 1 do Statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

b) załącznik nr 2 do Statutu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wszelkie czynności techniczne z zakresie związanym ze zmianą nazwy Uczelni powierza się 

Rektorowi Uczelni. 

 



§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 maja 2022 roku. 

 


