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i-!ciTwaia Zarządu

ŁltritPOLAi{D sp. ż §,0.

z einia 3* pażeśzi*rnika ZG?il loku

w sprawi* amia*y §iatutŁ,l

olszti,ńskiei Szkel e wyższej

Dziata!ąc na podstawie ań. 28 ust. 3 ustawy a dnia 2s lipea 2s3"8 roku _ Prawc o szkolnictwie

wyższym i nauce {Dz. U. z?Qk§r. poz.85, u późń.łm"} orgz § ? pkt 3. §tatutu olsztyńskiej§zkoĘ

Wyższej karląd tJN|POLANB §p. z 0,6, po§ten*wia, co nasiępuje

§t

w statucie olsztyński*j§ekole wyższej wpr*wadua się następłljące emiariy:

1} w § 2 po pkt 4 dodajc slę pkt 4a w brzmieniąl:

,,4a} potvoiywanie i odwotywenle dyrekt*ra finansow§sQ or*. ustalanie wynagrodzenie z

§fiulu petrrlenia tej funkcj!";

ż| w § 7 ust. 4 otrzymuje brzrnienie:

,,4. Strukturę organizaeyjną orea radan!a webvnętrznych kornórek organizacyjnych

jednostek działającyeh w obrąbie systen,iu bibiiot,eczn**informacyjrłego określają

regulaminy orga*iaaeyj*e rych jed*ostek wydane prz€z r€ktora.";

3} § 8 otrzYrłtł:j* brarrłi*:,:ie:

,,1. Z systerłtu bibli*teeeng_lnformaeyjneg* rrrają prawt: k*rzystaĆ nieedPłatnie Pracowni-

cY, studenci, słuchscae studi*w pod,/p!*rr:owyeh oraz ueae§tnicv i*nych form kształcenia

p rowadacrt,g,ch prłez i.jcz*l nię,

7. W raatrgcht p*siad*ngch możliełeśei. ze ab§*r$w bibi!*teezrlyefu ffi§gą korzYstłĆ inne

osoby r.!a easadaeh *kneś!*r:vch w regr:?arłTinie bib!!ot*k!.

3. W zwiąeku e ftsrlkcj*n*waniem §Y§teffu bib§l*teczno,inforrnacvjnego Uczelnia moŻe

prz€tw§rzać nast:ęr*;€ce dane *scb*r:E*: imię E nezwiskc, adres łarcliesakania, adres Pse3tY

elektrogtieełtej, nł:mer telefgĘu *raz *EErE?er pasiadaneg* dak*rnerttu toŻsamoŚe! ze

zd!ęeierx. fzyteirrlk ob*wiąeany !*st *kaeać praeeivnikcw! biblisteki d*kumenĘ

potwierdaająee p*dai-..* pryez nteg* dar,:e,";

4} uchylasię§gE§1*;
5} w § 14 ust"3 ł.lchyle się pkt 7;

6} w § 14 ust"3 pkt 14 otrayrn*je brzmie*ie:

,,14} wgrażanie łgcdy rEa p*wctp*r**ie i *dpł*€yw,*r:łe prorektorów, dzieke*Ów,

prcdzlekanów *ree kier*.ł**!ków j*dn**t*k orgeniear/jrttyth Uez*§ni i ake*Ptowanie

wys*kości E*h wg;tagr*daenie;

?\ w § 3.7 ijt.3 pkc ? *trevmuje brrr*lenie:

l

t/u



,,7I nawiąuyl,"Janig ! rozwiązyw,eni+: st*sunku pracy i urrlów e4ł!lnoBrarrunych z
pracovłni kem ! iJ **lr: : Eć zĘ** Ę rir;r*ktc;,a fi nanscwege;"';

8i w § 17 u§t.6 otrży,::i.ljt br:mien;t:

,,6, W czćśi€ ł,lie*becr:ości r*ktora zastępuje Bo wvznaczcn§ o§sba peirtiąca funkcjq
kierowniczą iru Uc;alłi"";

9} w § ]"? dccśaje się ust,? rąl brzrni*niu:

,,7.Ładanze r*kii--!,a mcgą bvć d*i*gowł*e r:a innc .*scby zatrudni*ne w Uczelni, ,,v

szczególnośri ;:* łr,,ą,ei\t',"Ą,Gf;sfii3 *rzcz Zai*zyeie!a e3yn*kto;, f-ir,:ansow*ego. V,i takin,l
prrypadku szc:*ą*t*iw p*dziat zadali d*iegawanych pr:ez Rektcra na lg,ine oseb,y

określają p*i=r;r.":*ii,r;rł.ł;c i rl:g-uł*r*in *ig,*nizłr+;:y Lie;*!nl.";
10ii*; § 32 ust,], *ti;tj=:jj* brzmi*nie:

,,1. W sŁta,* kcm!:;.!i łi,* spić,.J:ł pr*g;,a;łów i jakł:śet ksztale*nia wchodzi eo najrnniej po

dwóch na*czycieii aka,Jgrnicti;h z kei,je5* keerutrku s:udiów pr,*i+*t złnegCI na wydzial*"
eało,:ków k,*mi:;;i pt:lt*,łtlje rekl*: ** *;;:l+sgk dzie;<ert*:, i,S pracatFt Ł:*r*;isji rn*gą
uiz*stni{?v* z gi,::;łił łj*l**=.gl,ę !-ilŁ c,;ob,i ?Ęi},fS.,iJlt€ prze; j*j prz*,"łłodnicząc*g.*.

K+ntiSji E:l'zl.w***!ci!, i F;i*l:lje j*j pr+łam; łr:ek:ł !,;b wvżnaczone #rzłz niegc
prr:dziekan,":

13.}w § 35 us:,i *trżTiiąjj€ brzrni=lł!e:

,,1.Sto§u**i, tl+,:,"-,:',=laly.',?ll*: łil*,.j.l-:łick!l* i:avłią:t-:ie ir*z,-viąz*ie rektor ua zgct!ą
$rllg Łto r ł fl i. 
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