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5 – 6 lipca – przedstawiciele Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy zaprezentowali ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2019/2020 podczas „Dni 
i nocy Krzywej Wieży” w Ząbkowicach Ślą-
skich.

13 lipca – w Centrum Konferencyjno-
Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbywało 
się III Forum Stypendystów organizowane 
przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
Studenci dyskutowali między innymi o funk-
cjonowaniu wspólnot akademickich, zaan-
gażowaniu stypendystów w życie wspólnot 
i programie formacyjnym. 

13 lipca – przedstawiciele Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy zaprezentowali ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2019/2020 podczas Święta 
Lubawki.

20 lipca – Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła 
w Skansenie Górniczo- -Hutniczym w Lesz-
czynie koło Złotoryi. Dwudziesta już edycja 
Dymarek Kaczawskich była doskonałą oka-
zją do zaprezentowania oferty edukacyjnej 
naszej Uczelni.

29 – 31 lipca – przyjmowane były doku-
menty od kandydatów zakwalifikowanych 
do II etapu rekrutacji na studia na rok aka-
demicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

30 lipca – zakończyła się elektroniczna 
rejestracja kandydatów na studia na rok 
akademicki 2019/2020 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
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2 sierpnia – nastąpi ogłoszenie list osób 
przyjętych na I rok studiów w PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy w roku akademickim 2019/2020.

2 sierpnia – rozpocznie się rekrutacja uzu-
pełniająca na studia w PWSZ im. Witelona 
w Legnicy na kierunkach, które nie wyczer-
pały limitów przyjęć. Rekrutacja uzupełniająca 
potrwa do 23 września 2019 r.

10 –11 sierpnia – przedstawiciele PWSZ 
im. Witelona w Legnicy zaprezentują ofertę 
edukacyjną podczas Święta Twierdzy Kłodzkiej.

17–18 sierpnia – przedstawiciele Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy zaprezentują ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2019/2020 podczas 25. 
Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

24 – 25 sierpnia – przedstawiciele Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy zaprezentują ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2019/2020 podczas Dni Żar.

24 – 25 sierpnia – przedstawiciele Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy zaprezentują ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2019/2020 podczas Święta 
Chleba i Piernika w Jaworze.

27 sierpnia – w Centrum Konferencyjno-Wi-
dowiskowym naszej Uczelni odbędzie się konfe-
rencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019 
oraz otwierająca rok szkolny 2019/2020. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu.

31 sierpnia – w ramach 25. Jaworskich 
Koncertów Pokoju odbędzie się koncert pt. 
„Modlitwa o Pokój z okazji 80. Rocznicy Wybu-
chu II Wojny Światowej”. Wystąpią Aleksandra 
Borkiewicz – sopran, Tomasz Rak – baryton 
& Kwartet Smyczkowy Apertus. W progra-
mie: utwory Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki, Romualda Twardowskiego, Hen-
ryka Wieniawskiego.
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Podczas ostatniego przed  
wakacjami posiedzenia Senatu  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. Witelona w Legnicy podjęto uchwałę przyjmu-
jącą nowy Statut Uczelni. 

Zanim dokument trafił na posiedzenie Senatu, jego 
projekt został przejęty przez Radę Uczelni. Projekt 
uchwały wprowadzającej nowe zapisy przedstawiła 
dr Helena Babiuch, prorektor ds. dydaktyki i stu-
dentów. Po krótkiej dyskusji projekt został przyjęty 
przez senatorów. Nowy statut obowiązywać będzie od 1 
października br. Najważniejsze zapisy tego dokumentu 
przedstawimy w oddzielnym artykule. 

W kolejnym punkcie dr Helena Babiuch przedsta-
wiła projekt uchwały w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 
w roku akademickim 2020/2021. Propozycja została 
przyjęta. 

Następna przyjęta uchwała dotyczyła zatwierdze-
nia uczelnianego wzoru dyplomu ukończenia studiów 
pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Senat 
zatwierdził dwa wzory dyplomów ukończenia studiów: 
wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały, oraz wzór dyplomu ukończenia studiów 

drugiego stopnia w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2019 r. 

W kolejnym punkcie 
senatorowie postanowili 
o dostosowaniu programu 
studiów do nowej ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce dla 

Nowy statut Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

uchwalony
kierunku Pedagogika przed-

szkolna i wczesnoszkolna – jed-
nolite studia magisterskie, profil 

praktyczny od roku akademickiego 2019/2020. Senat 
zatwierdził zmiany w programie studiów dla kierunku 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jedno-
lite studia magisterskie, profil praktyczny od roku 
2019/2020 do wymagań określonych w Ustawie z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na zakończenie obrad dr Andrzej Wnuk, prze-
wodniczący Kapituły Tytułu Honorowego „Zasłużony 
dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy”, przedstawił kandydatów do tego 
wyróżnienia. 

Po głosowaniu Senat nadał Tytuł Honorowy I stop-
nia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy” – medal złoty: dr. inż. 
Jerzemu Kusiowi, dr Wioletcie Drzystek oraz mgr 
Anecie Liczko. 

Zgodnie z uchwałą Senatu Tytuł Honorowy 
II stopnia „Zasłużony dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” – medal 
srebrny otrzymują: dr n. med. Tadeusz Kruzel, prof. 
dr hab. n. med. Grażyna Durek, mgr Adam Babuśka, 
bryg. mgr inż. Wojciech Huk, inż. Krzysztof Sadow-
ski, lic. Agnieszka Kołubaka, dr Joanna Kenc, dr 
hab. inż. Bogumiła Wnukowska, CCC S.A. z sie-

dzibą w Polkowicach, Haerter Technika 
Wytłaczania Sp. z o.o. z siedzibą 

w Legnicy, VOSS Automotive 
Polska Sp.z o.o. z siedzibą 

w Nowej Wsi Legnickiej, 
lic. Katarzyna Krystian, 
Ewelina Pietrakowska 
oraz mgr inż. Iwona Tre-
la-Pankiewicz. Wszyst-

kie wyróżnienia wręczone 
zostaną podczas uroczystej 

inauguracji roku akademickiego 
w październiku br.
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Z wielką przyjemnością informujemy, że Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące, działające przy Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, po raz kolejny osiągnęło 
najlepszy wynik w Legnicy pod względem zdawalności egzaminu 
maturalnego.

Z egzaminem dojrzałości zmierzyło się w tym roku 16 osób. 
Wszyscy zdali. Tym samym Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
stało się liderem wśród legnickich szkół pod względem zdawal-
ności matur.

Potwierdza się fakt, że Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
jest szkołą dobrze przygotowującą do jednego z pierwszych egza-
minów w życiu.

Dzięki profesjonalnej kadrze pedagogicznej i odpowiedniemu 
zapleczu dydaktycznemu nasza szkoła to miejsce odpowiednie 
dla uczniów, którzy chcą się skutecznie przygotować do dalszej 
edukacji.

Podobnie jak w ubiegłym roku ALO znalazło się w elitarnym  
gronie tych szkół ponadpodstawowych w Polsce, w których wszy-
scy absolwenci zdali egzamin maturalny. ALO jest jedną z dwóch 
szkół w Legnicy ze 100-procentową zdawalnością egzaminów, co 
jest wynikiem rewelacyjnym.

Po raz kolejny wyniki maturalne absolwentów ALO ilustrują 
trafność i wysoki poziom oferty edukacyjnej ALO. W roku 2019 
egzaminy zdali wszyscy uczniowie szkoły (warto dodać, że wszyscy 
uczniowie zostali do egzaminów dopuszczeni). To duży sukces – 
ALO jest jedną z dwóch szkół mogących pochwalić się takim osiąg-
nięciem (druga to Szkoła Muzyczna z 5 absolwentami). Ponadto 
abiturienci ALO uzyskali bardzo dobre wyniki:
• Język polski – podstawa: ALO – 51,7%; Legnica – 52,5%; 

kraj – 52%.
• Język polski – rozszerzenie: ALO – 48,5%; Legnica – 52,4%; 

kraj – 55%.
• Język angielski – podstawa: ALO – 84,9%; Legnica – 71,9%; 

kraj – 72%.
• Język angielski – rozszerzenie: ALO – 68,5%; Legnica – 53,2%; 

kraj – 56%.
• Matematyka – podstawa: ALO – 63%; Legnica – 53,4%; kraj – 

58%.
• Matematyka – rozszerzenie: ALO – 34,8%; Legnica – 29%, 

kraj – 39%.
• Biologia – rozszerzenie: ALO – 37%, Legnica – 29%; kraj – 33%.
• Chemia – rozszerzenie: ALO – 82%, Legnica – 34,9%; kraj – 40%.
• Geografia – rozszerzenie: ALO – 52%; Legnica – 28%, kraj – 29%.
• Historia – rozszerzenie: ALO – 58%; Legnica – 34,7%, kraj – 37%
• WOS – rozszerzenie: ALO – 42,7%; Legnica – 25,9%; kraj – 27%.
• Informatyka – rozszerzenie: ALO – 30%; Legnica – 45%, kraj – 

37%.
• Fizyka – rozszerzenie: ALO – 97%; Legnica – 32,3%; kraj – 42%.

Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielom i Dyrekcji.
Wyniki tegorocznej matury są przede wszystkim efektem solidnej 

pracy nauczycieli i uczniów oraz realizowanego w ALO programu 
indywidualizacji nauczania i przygotowań do egzaminów matural-
nych. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich 
nauczycielom.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs 
przygotowujący do egzaminu poprawkowego z matury 
z matematyki prowadzony przez egzaminatora Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej.

Kurs obejmuje 30 godz. zajęć dydaktycznych. Zaję-
cia będą odbywały się w siedzibie Uczelni, dwa razy 
w tygodniu po 5 godz., przez okres trzech tygodni. 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 1 sierpnia 
2019 r.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko, nazwę 
ukończonej szkoły średniej oraz numer telefonu) 
można przesyłać drogą mailową na adres: kursy.
szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl

Szczegóły dotyczące rozpoczęcia zajęć (termin, 
sala, godziny) zostaną przekazane w wiadomości sms 
przed ich rozpoczęciem.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie 
się wymaganej liczby osób.

Przygotujemy Cię 
do poprawkowego 

egzaminu maturalnego 
z matematyki
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akademiccy i pracownicy 
administracji uczelni za 
wyróżniającą pracę. Dla 
wszystkich zgromadzonych 
upominek muzyczny przy-
gotowali uczniowie Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Sta-
nisława Moniuszki w Wał-
brzychu.

9relacje

W Teatrze im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie
-Zdroju 14 czerwca 2019 
roku Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Ange-
lusa Silesiusa w Wałbrzychu 
obchodziła jubileusz 20 lat 
istnienia.

W obchodach wziął udział 
zastępca kanclerza PWSZ 
im. Witelona w Legnicy mgr 
Jerzy Stefaniak.

Droga, którą przemierzyła uczelnia w Wałbrzy-
chu, rozpoczęła się 15 czerwca 1999 roku, kiedy 
to rozporządzeniem Rady Ministrów została powo-
łana do życia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Wałbrzychu – publiczna autonomiczna szkoła wyż-
sza, której misją była i jest nadal działalność dydak-
tyczno-naukowa, organizacyjna, społeczno-kulturalna 
oraz sportowa w regionie wałbrzyskim.

Podczas Jubileuszu nie zabrakło wspomnień o oso-
bach, które w szczególny sposób zapisały się w dwu-
dziestoletniej historii. Ze szczególną atencją rektor 
przywołał postaci pierwszego rektora uczelni, prof. 
dra hab. Czesława P. Dutki, śp. prof. dr hab. Elżbiety 
Lonc – rektor w latach 2008 – 2016, pierwszego dłu-
goletniego przewodniczącego Konwentu mgra inż. 
Henryka Gołębiewskiego oraz dra n. med. Romana 
Szełemeja, który funkcję przewodniczącego sprawo-
wał do 2018 r. (Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce zastąpiła Konwent 
nowym organem, tj. Radą Uczelni). Nie zapomniano 
o działalności na rzecz PWSZ w Wałbrzychu długo-
letniego (1999 – 2018) kanclerza mgra Jana Zwierki.

Miłą częścią uroczystości było wręczanie okolicz-
nościowych dyplomów, upominków i nagród, które 
otrzymali członkowie Konwentu (do 2018 r.), rektorzy 
dolnośląskich i opolskich uczelni, beneficjenci porozu-
mienia podpisanego w kwietniu 2019 r., pracownicy 
uczelni za dwudziestoletnią pracę oraz nauczyciele 

Jubileusz 20-lecia Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 

w Wałbrzychu
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 26 września odbę-
dzie się kolejna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który prowadzony jest przez 
nauczycieli akademickich naszej Uczelni, zarówno specjalistów teoretyków, jak i prakty-
ków, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki. Hasło tegorocznego Festiwalu 
– „Między duchem a materią pośredniczy matematyka” – nawiązuje do Jubileuszowego 
Roku Matematyki.

Program

9:00 –10:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej” – Koło Naukowe 
Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun dr inż. Daniel Medyński – laboratoria 
w budynku C, tj. sale: C21, C23, C24. 

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl

10:00 –11:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej” – Koło Naukowe 
Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun dr inż. Daniel Medyński – laboratoria 
w budynku C, tj. sale: C21, C23, C24.

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl

10:00 –10:45 – „Matematyka w e-zbiorach – warsztaty wyszukiwania informacji w bazach 
pełnotekstowych” – Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – budynek A – Czytelnia 
Naukowa nr 3, sala 366.

Zapisy tel. 76 723 23 71; 76 723 23 75 lub e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl

10:00 – 10:45 – „Czy każdy jamnik jest ssakiem…?, czyli wstęp do logiki formalnej 
w przykładach” – dr Karol Selwat (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych) – 
budynek E – sala E1.

Zapisy tel. 604 939 165 lub e-mail: selwatk@pwsz-legnica.eu

11:00 –12:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiałowej” – Koło Naukowe 
Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun dr inż. Daniel Medyński – laboratoria 
w budynku C, tj. sale: C21, C23, C24.

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl

11:00 –11:45 – „Matematyka w e-zbiorach – warsztaty wyszukiwania informacji w bazach 
pełnotekstowych” – Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – budynek A – Czytelnia 
Naukowa nr 3, sala 366.

Zapisy tel. 76 723 23 71; 76 723 23 75 lub e-mail: biblioteka@pwsz.
legnica.edu.pl

12:00 –13:00 – „Nowoczesne trendy rozwoju inżynierii materiało-
wej” – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „FERRUM” – opiekun 
dr inż. Daniel Medyński – laboratoria w budynku C, tj. sale: C21, 
C23, C24. 

Zapisy tel. 76 723 23 12 lub e-mail: d.medynski.pwsz@interia.pl

12:00 –12:45 – „Matematyka w e-zbiorach – warsztaty wyszukiwania 
informacji w bazach pełnotekstowych” – Biblioteka PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy – budynek A – Czytelnia Naukowa nr 3, sala 366.

Zapisy tel. 76 723 23 71; 76 723 23 75 lub e-mail: biblioteka@pwsz.
legnica.edu.pl

Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy – Wystawa zbiorów 
biblioteki (książek) tematycznie związana z hasłem XXII DFN – hol 
budynku E.

wydarzenia

Dolnośląski Festiwal Nauki 2019 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy prowadzi rekrutację kandydatów na studia 
na rok akademicki 2019/2020. 

W ofercie edukacyjnej przyszli studenci mają 
do wyboru kierunki studiów licencjackich, inży-
nierskich, studia magisterskie oraz jednolite studia 
magisterskie !

W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy wejść 
na stronę PWSZ im. Witelona w Legnicy i w syste-
mie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia 
dokonać wyboru kierunku studiów, dodać zdjęcie, 
wprowadzić niezbędne dane w procesie kwalifikacji, 
a następnie zatwierdzić i wydrukować kwestionariusz 
kandydata na studia.

Po dokonanej rejestracji należy wnieść opłatę 
rekrutacyjną – kwota oraz numer rachunku banko-
wego do przelewu dostępne są w systemie elektro-
nicznej rejestracji kandydatów na studia.

W drugim etapie rekrutacji należy złożyć komplet 
wymaganych dokumentów w terminie wskazanym 
przez Uczelnię.

Terminy rekrutacji na studia w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy:

• elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: 
od 2 sierpnia do 23 września 2019 r.

• przyjmowanie dokumentów: od 23 do 24 września 
2019 r.

• ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 26 
września 2019 r.

Jak zapisać się na studia 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy?
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Doktor Helena Babiuch, prorektor ds. dydaktyki 
i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, 14 czerwca 
uczestniczyła w bankiecie dla sponsorów i partnerów 
Klubu Biznesu Zagłębia Lubin S.A. Spotkanie było 
okazją do podsumowania działalności Klubu w sezonie 
piłkarskim 2018/2019.

Klub Biznesu Zagłębia Lubin S.A. 
podsumował sezon

Podczas spotkania zorganizowanego w sali VIP 
klub miał okazję podziękować wszystkim tym, którzy 
w sezonie 2018/2019 wspierali drużynę z Lubina. 
Wśród licznie zgromadzonych gości nie zabrakło 
przedsiębiorców tworzących na co dzień Zagłębie 
Biznes Klub, przedstawicieli spółek przychylnych 
Zagłębiu.

We wstępie gospodarz, prezes Zarządu Zagłębia 
Lubin S.A. Mateusz Dróżdż, przywitał wszystkich 
gości oraz podsumował zakończony sezon. Specjalnie 
dla gości wyświetlono dwa filmy podsumowujące 
działania klubu oraz Akademii Piłkarskiej KGHM 
Zagłębie w rozgrywkach 2018/2019.

Następnie prezes Mateusz Dróżdż, wspólnie 
z dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem, 
wręczyli specjalnie przygotowane statuetki oraz cer-
tyfikaty i podziękowania dla właściciela, sponsorów, 
członków Zagłębie Biznes Klubu oraz przyjaciół klubu.
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Od 1 października 2019 roku, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły 
podstawowej będzie realizowane jedynie w ramach 
jednolitych studiach magisterskich na kierunku peda-
gogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych 
studiów magisterskich o profilu praktycznym na kie-
runku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 
Dzięki temu nasza Uczelnia będzie mogła kształcić 
przyszłych nauczycieli. 

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwają 5 lat 
(10 semestrów) i przygotowują do pracy z dziećmi 
w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły 
podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia 
z zakresu przygotowania pedagogiczno-psycholo-
gicznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci 
w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. 
Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć 
społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowa-
nia i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie 
edukacji. Integralną częścią programu studiów są 

Studiuj pedagogikę przedszkolną 
i wczesnoszkolną bezpłatnie 

w PWSZ im. Witelona w Legnicy!
praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejęt-
ności praktycznych i kompetencji społecznych nie-
zbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy 
będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające 
samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację 
programu nauczania. Nabędzie umiejętności projek-
towania i prowadzenia badań pedagogicznych, roz-
poznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/
ucznia.

Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia 
magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna, uzyskując tytuł magistra, będzie 
przygotowany do:
• pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przed-

szkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły 
podstawowej,

• podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów pody-
plomowych.
Rekrutacja na ten kierunek, tak jak w przypadku 

pozostałych, potrwa do 30 lipca 2019 roku. Pod-
stawą przyjęcia na kierunek Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna są punkty rekrutacyjne przyznawane 
kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin 
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maturalny, tj. 1) język polski; 2) język obcy (nowo-
żytny); 3) jeden z wybranych przedmiotów: biologia, 
historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Zalety studiów na kierunku Pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona 
w Legnicy:
• studia stacjonarne są bezpłatne;
• nasza Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie 

w kształceniu kandydatów na nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego;

• wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifi-
kowana kadra dydaktyczna posiadająca dorobek 
naukowy oraz doświadczenie praktyczne w pracy 
z dziećmi;

• model kształcenia na tym kierunku dostosowany 
jest do potrzeb i oczekiwań przy-
szłego pracodawcy;

• dysponujemy nowoczesną bazą 
dydaktyczną, posiadamy specja-
listyczne pracownie: wychowania 
przedszkolnego, edukacji wczes-
noszkolnej, diagnozy i terapii 
psychopedagogicznej, muzyczną, 
a także pracownię multimedialną 
edukacji wczesnoszkolnej oraz 
salę do gier i zabaw ruchowych;

• realizujemy program kształcenia 
o profilu praktycznym, co oznacza, 
że większość zajęć prowadzona 
jest w formie ćwiczeń, warsztatów 
i praktyk poza uczelnią;

• zawarliśmy wiele porozumień o współpracy z pla-
cówkami oświatowymi, między innymi z Legnicy 
i Lubina, w których studenci mogą realizować 
praktyki zawodowe;

• współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska 
lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze; naszymi partnerami są także: 
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddział 
Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy;

• nasi studenci mają możliwość uczestniczenia 
w konferencjach i seminariach naukowych, w dzia-
łalności kół naukowych, samorządu studenckiego 
oraz wolontariatu.
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy w czerwcu 2019 roku miał miejsce 
cykl szkoleń dla opiekunów osób z chorobami neu-
rodegeneracyjnymi. 

Tematem spotkania była opieka nad chorymi ze 
stwardnieniem zanikowym bocznym. Zajęcia ze strony 
uczelni organizowała mgr Małgorzata Słupska-Kar-
taczowska – nauczyciel akademicki z Zakładu Pie-
lęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy, pielęgniarka 
oddziałowa oddziału neurochirurgicznego.

Opieka nad chorymi ze stwardnieniem 
zanikowym bocznym
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Pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkie-
wicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
dr Monika Wierzbicka – dziekan WNoZiKF oraz prof. 
dr hab. Krzysztof Wronecki w dniach 8 –13 czerwca 
uczestniczyli w Międzynarodowym Sympozjum pt. 
„Woda a zdrowie w perspektywie historyczno-kultu-
rowej”, które odbywało się w Istambul University 
w Turcji. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Istam-
bul University Faculty of Medicine oraz Uniwersy-
tet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polski w Istambule.

Podczas obrad przedstawiciele naszej Uczelni 
zaprezentowali 3 referaty: Jerzy J. Pietkiewicz, 
Ewelina Książek – „Leczenie wodami mineralnymi”, 
Monika Wierzbicka, Katarzyna Jurzec-Piątek, Krzysz-
tof Wronecki – „Walory uzdrowiskowe Polanicy Zdrój”, 
Katarzyna Jurzec-Piątek, Krzysztof Wronecki – „Właś-
ciwości lecznicze kąpieli zasadowych w Sanatorium 
Medical-Sensus w Polanicy Zdrój”.

konferencje, sympozja, 
seminaria

Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy 
na konferencji w Istambule

Sympozjum było poświęcone pamięci prof. dr hab. 
Elżbiety Lonc (1951– 2017), która jako Rektor Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu uczestniczyła w poprzedniej 
konferencji zorganizowanej w Istambul University.

W czasie obrad plenarnych otwierających Mię-
dzynarodowe Sympozjum prof. dr hab. inż. Jerzy 
J. Pietkiewicz wręczył Panu Rektorowi Uniwersy-
tetu w Istambule pakiet upominkowy prezentujący 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona 
w Legnicy.

Ponadto w czasie pobytu w Istambule grupa pol-
skich uczestników odwiedziła Polską Osadę w Adam-
polu założoną w 1842 roku. 
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Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego w 9. Edycji Ogólnopolskiego Programu Certy-
fikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przyznała 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy tytuł „Uczelnia Liderów 2019”.W uzasad-
nieniu decyzji zapisano:

„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy jest uczelnią, która kształci liderów 
społecznych – absolwentów wyposażonych w wiedzę, 
umiejętności i kompetencje szczególnie poszukiwane 
na rynku pracy. Certyfikat potwierdza, że Uczelnia 
prowadzi studia w taki sposób, by kształtować u stu-
dentów postawy innowacyjne, uczy ich kreatywnego 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy 
Uczelnią Liderów 2019



®
19nagrody i wyróżnienia

myślenia i twórczego działania, a także umiejętności 
elastycznego reagowania na zmiany”. 

Komisja ekspercka doceniła działania władz Uczelni 
pod kątem stałego analizowania rynku pracy oraz 
efektywnego implementowania jego potrzeb w ramach 
toku kształcenia.

„Certyfikat jest potwierdzeniem, że Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymo-
gami rynku pracy, aktywnie współpracuje z otocze-
niem gospodarczym oraz inwestuje w rozwiązania 
ukierunkowane na budowanie kultury jakości”.

Podczas gali, w której uczestniczyli prof. dr hab. 
Inż. Ryszard K. Pisarski – Rektor i mgr Jerzy Stefa-
niak – zastępca kanclerza, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała także 
wyróżnienie nadzwyczajne Primus, które przyznano 
za uzyskanie w procedurze certyfikacji najwyższej 
liczby punktów rankingowych. 

Uroczysta gala odbyła się 24 czerwca 2019 w Pałacu 
Lubomirskich w Warszawie. Organizatorem meryto-
rycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolni-
ctwa Wyższego, która oceniała Uczelnię między innymi 
na podstawie danych z takich źródeł jak: Zintegro-
wany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyż-
szym (POLON), Ogólnopolski System Monitorowania 
Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, 
Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Staty-
styczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej pełna ocena Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy przygotowana 
przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego.

„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy to uczelnia wyższa publiczna, funkcjonu-
jąca na dolnośląskim rynku edukacyjnym od 1998 
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roku (ówcześnie jako Wyższa Szkoła Zawodowa), 
a od 2000 roku pod obecną nazwą. W skład struk-
tury organizacyjnej Szkoły wchodzą trzy Wydziały: 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Społecznych 
i Humanistycznych oraz Nauk o Zdrowiu i Kultu-
rze Fizycznej, w ramach których prowadzone jest 
kształcenie na studiach dyplomowych (I i II stopnia 
o profilach praktycznych) na kierunkach: admini-
stracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filo-
loga, pedagogika, prawo, pielęgniarstwo, ratownictwo 
medyczne, fizjoterapia, zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji, informatyka, logistyka i transport, fizjoterapia, 
coaching zdrowego stylu życia, finanse, rachunkowość 
i podatki, finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, 
zarządzanie. Wszystkie kierunki mają profil prak-
tyczny. Uczelnia oferuje także niemal 30 kierunków 
studiów podyplomowych. Obecnie w murach Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy studiuje ponad 2,5 tys. osób. Od momentu 
rozpoczęcia funkcjonowania legnickiej PWSZ jej mury 
opuściło ponad 25 tys. absolwentów. 

Od ponad dwóch dekad Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi kształce-
nie dyplomowe i podyplomowe, gwarantując wysoką 
jakość kształcenia, a co za tym idzie, pełni służebną 
rolę wobec społeczeństwa, podnosząc poziom jego 
życia poprzez umożliwienie uzyskania dyplomu szkoły 
wyższej. Gwarantuje to stały dopływ wykwalifikowa-
nych pracowników na dolnośląski (i nie tylko) rynek 
pracy w wybranych zawodach oraz pozwala na roz-
wój gospodarczy regionu także pod kątem tworzenia 
nowych firm przez absolwentów PWSZ im. Witelona 
w Legnicy. 

Komisja ekspercka docenia działania władz Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy pod kątem stałego analizowania rynku 
pracy oraz efektywnego implementowania jego 
potrzeb w ramach toku kształcenia dyplomowego 
oraz podyplomowego. Mając świadomość, na jak trud-
nym rynku edukacyjnym musi funkcjonować legnicka 
Alma Mater, eksperci wskazują na jej elastyczność 
oraz skuteczność co do szybkiego stworzenia kierun-
ków studiów (wraz z jego programem), aby in plus 
wyróżnić się na tle innych uczelni publicznych i nie-
publicznych regionu dolnośląskiego.

Przykładem takich inicjatyw jest utworzenie 
w 2018 roku kierunku coaching zdrowego stylu życia, 
w ramach studiów pierwszego stopnia (studia licen-
cjackie). Ma on charakter interdyscyplinarny, łączy 
w sobie obszary kształcenia w zakresie nauk medycz-
nych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej 
oraz obszaru nauk społecznych. Program kształcenia 
obejmuje m.in. promowanie zróżnicowanych form 
prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku 
i stanie zdrowia. Zdobyta w procesie kształcenia 
wiedza, umiejętności i kompetencje pomogą stosować 
skuteczną komunikację podczas sesji coachingowych, 
budować atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania 
w relacji z klientem oraz utrwalać w praktyce nawyki 
zdrowego stylu życia wraz z pogłębianiem wiedzy z tej 
dziedziny. Utworzenie wskazanego kierunku to dowód, 
zdaniem Komisji, na efektywne budowanie przewagi 

konkurencyjnej w odniesieniu do innych podmiotów 
oferujących kształcenie na poziomie wyższym.

Eksperci wskazują Państwową Wyższą Szkołę Zawo-
dową im. Witelona w Legnicy w forpoczcie najlepszych 
uczelni zawodowych w Polsce, także przez pryzmat 
pozyskiwania zewnętrznych funduszy na stałe pod-
noszenie jakości edukacji. W 2019 roku legnicka 
Uczelnia uzyskała milionowe dofinansowanie z Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
projektu „Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości”, 
który wyróżnia piętnaście najlepszych uczelni pub-
licznych kształcących zawodowo. PWSZ im. Witelona 
w Legnicy znalazła się w tym prestiżowym gronie, 
ponieważ wykazała się najlepszymi wynikami w odnie-
sieniu do zawodowych losów absolwentów. Pozyskane 
środki certyfikowany podmiot może przeznaczyć m.in. 

na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie prak-
tyków, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia 
podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej czy 
modernizację laboratoriów. 

Innym sukcesem, jaki osiągnęła Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w okresie 
recertyfikacji, są wyniki badań, jakie przeprowadził 
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych na zle-
cenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Badanie 
dotyczyło m.in. dostępności zasobów kadrowych 
miast, jakości kształcenia absolwentów wchodzących 
na rynek pracy, dostępności powierzchni biurowej 
i inwestycyjnej oraz kosztów pracy. Wśród ocenianych 
35 miast, w których funkcjonują państwowe wyższe 
szkoły zawodowe, znalazła się również Legnica, która 
została sklasyfikowana na trzecim miejscu w kraju 
w grupie średnich miast pod względem potencjału 
ekonomicznego, a kooperacja PWSZ im. Witelona 
w Legnicy z biznesem uzyskała najwyższą ocenę – 100 
pkt. Komisja docenia ten fakt, który daje miarodajny 
obraz efektywności edukacji oraz dobrego przygoto-
wania do wejścia na rynek pracy, jakie gwarantuje 
legnicka Alma Mater swoim absolwentom.

Kapitalną pracę, zdaniem Komisji, wykonuje uczel-
niane Biuro Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy. 
Wspomniane wyżej przykłady skuteczności kształcenia 
i dobrego przygotowania zawodowego absolwentów są 
także jego zasługą. Na szczególną uwagę zasługują 
cenne inicjatywy Biura Karier adresowane do studen-
tów. Wśród nich warto wyróżnić m.in. organizowane 
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Warsztaty Rozwoju Osobistego mające na celu kre-
owanie u studentów kompetencji liderskich. W ich 
ramach żacy zapoznają się z tematyką pracy w grupie 
i w zespole, komunikacji interpersonalnej, sztuki dobrej 
autoprezentacji czy psychologii zachowań. Ponadto 
wspomniana komórka organizacyjna oferuje intere-
sariuszom wewnętrznym specjalistyczne szkolenia 
z zakresu komunikowania się z osobami niesłyszącymi 
lub niedosłyszącymi, savoir vivre dla studentów czy 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych. 

Warto także wspomnieć o sieci porozumień z lokal-
nymi i regionalnymi firmami i instytucjami, które chęt-
nie przyjmują studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy 
na praktyki zawodowe. Żacy mają możliwość odbycia 
praktycznego kształcenia w takich podmiotach jak 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Volks-
wagen Motor Polska w Polkowicach, KGHM Polska 
Miedź S.A. i firmy z grupy kapitałowej KGHM, Wie-
lospecjalistyczny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu czy Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Legnicy. Te działania mają bezpośrednie 
przełożenie na skuteczność absolwentów w poszukiwa-
niu satysfakcjonujących ich miejsc pracy w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym legnickiej Uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy efektywnie zachęca studentów do pogłę-
bionych badań z zakresu kierunków studiów znajdu-
jących się w portfolio Uczelni. Komisja zwraca uwagę 
na możliwość działalności w licznych kołach nauko-
wych funkcjonujących w ramach poszczególnych 
wydziałów, np. Kole Naukowym Młodych Medyków, 
sekcji pielęgniarskiej tegoż Koła, Kole Naukowym 
Dietetyków, Kole Naukowym „Ordo et ius”, Kole 
Naukowym Języka Biznesu czy Kole Naukowym Logi-
styki i Transportu. Do działalności w wybranych 
kołach żacy są zachęcani m.in. poprzez regularnie 
organizowane „Targi Kół Naukowych”, które wyjaś-
niają zainteresowanym zakres i obszar działalności 
naukowo-badawczej.

W odniesieniu do inwestycji, jakie mają miejsce 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy, Komisja podkreśla ich rozmach oraz 
priorytetowe traktowanie potrzeb stu-
dentów i nauczycieli akademickich, aby 
w ramach realizowanych zajęć naukowo
-dydaktycznych mieli zagwarantowane 
możliwie najlepsze warunki edukacji. 
Jednym z przykładów takich inicjatyw 
jest przystosowanie uczelnianej biblio-
teki do potrzeb studentów z niepełno-
sprawnościami. Warto tutaj wskazać, 
iż wszystkie agendy biblioteki ozna-
kowane są identyfikatorami w języku 
Braille’a, czytelnicy niepełnosprawni 
ruchowo, osoby niesłyszące i niedo-
słyszące mogą korzystać ze zbiorów 
książnicy, gdzie dyżurni bibliotekarze 
udzielą im niezbędnej i profesjonalnej 
pomocy, a sama biblioteka dysponuje 
stanowiskami komputerowymi dla czy-
telników z dysfunkcją wzroku, słuchu 
oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Ponadto na początku 2019 roku Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otwo-
rzyła Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej 
przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, 
które ma na celu doskonalić umiejętności praktyczne 
studentów kierunków medycznych metodami symula-
cji medycznej. Centrum zorganizowane jest na wzór 
prawdziwego szpitala, dzięki czemu żacy będą mogli 
przygotować się do pracy w warunkach szpitalnych 
oraz realizować praktyczne ćwiczenia umiejętności 
niezbędnych podczas sprawowania opieki nad pacjen-
tem z uwzględnieniem stanu zdrowia, aktualnych 
potrzeb i deficytów zdrowotnych. Monoprofilowe Cen-
trum Symulacji Medycznej posiada m.in. salę do ćwi-
czeń umiejętności pielęgniarskich, salę egzaminacyjną 
OSCE, salę debriefingu, salę opieki pielęgniarskiej 
wysokiej wierności, salę symulacji z zakresu BLS/
ALS – do nauki podstawowych i zaawansowanych 
czynności ratujących życie, pracownię nauki umie-
jętności technicznych czy salę ćwiczeń umiejętności 
pielęgniarskich i położniczych. Wartość inwestycji, 
która była współfinansowana ze środków unijnych, 
wyniosła ponad 2 mln zł. 

Inne inwestycje, jakimi może poszczycić się PWSZ 
im. Witelona w Legnicy, a które są w trakcie realizacji, 
to m.in. „Poprawa jakości funkcjonowania i zarządza-
nia PWSZ im. Witelona w Legnicy poprzez realizację 
trzech zintegrowanych modułów wsparcia w latach 
2018 – 2022”. Inwestycja obejmie m.in. modyfikację 
programów kształcenia poprzez ich dostosowanie 
do potrzeb gospodarczo-społecznych i wyposażanie 
studentów w umiejętności praktyczne, podnoszenie 
kompetencji żaków poprzez ich uczestnictwo w certy-
fikowanych kursach i szkoleniach oraz realizację pro-
gramu wsparcia informatycznego i szkoleń dla kadry 
kierowniczej i administracyjnej Uczelni. Komisja pod-
kreśla, że wspomniane działania są dowodem na sku-
teczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych, które 
zdecydowanie podnoszą jakość kształcenia (także pod 
kątem infrastrukturalnym) oraz skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi przez władze Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.
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Zwieńczeniem półrocznego pro-
jektu z przedmiotu „Proces karny” 
był egzamin przed wykładowcami 
i publicznością, który odbył się 
13 czerwca 2019 roku. 

Sędzia, świadkowie, oskarżeni, 
prokurator, oficjalny ton wypo-
wiedzi, togi, wszelkie zasady 
zachowania się na sali sądowej 
– to elementy symulacji procesu 
sądowego, jaki studenci Wydziału 
Nauk Społecznych i Humani-
stycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy mieli podczas zalicze-
nia na kierunku Bezpieczeństwo 
wewnętrzne w ramach studiów 
magisterskich. W projekcie wzięło 
udział 35 osób.

Symulowaną rozprawę sądową 
w całości przygotowali i zapre-
zentowali studenci. Rozprawa 
została przygotowana po to, aby 
pokazać studentom, jak wygląda 
w praktyce procedura karna i pro-
ces karny. W tym celu studenci 
przygotowali m.in. akt oskarże-
nia oraz mowy końcowe stron. 
W trakcie rozprawy wcielali się 
w różne role procesowe, m.in. 
sędziego, obrońcy, oskarżyciela, 
oskarżonych i świadków. W przy-
gotowaniu rozprawy pod wzglę-

Studenci przygotowali symulację 
procesu karnego
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dem merytorycznym pomagała 
studentom dr Izabela Bernatek- 
-Zaguła – kierownik Zakładu Prawa 
i Administracji z Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Symulowana rozprawa to 
doskonała forma nauki, podczas 
której studenci mogą sprawdzić 
wiedzę zdobytą w czasie studiów. 
Podczas takiej rozprawy liczy się 
nie tylko wiedza, ale i kreatyw-
ność, umiejętności aktorskie i psy-
chologiczne. Przygotowując się, 
studenci mogą w ciekawy sposób 
poznać przepisy prawa i nabyć 
umiejętności, które przydadzą im 
się w przyszłej pracy w zawodach 
prawniczych.



Pomagamy rodakom na Ukrainie III – 
z pamięcią o poległych kresowiakach
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W związku z planowanym wyjazdem na Ukrainę 
w ramach akcji „Pomagamy rodakom na Ukrainie III 
– z pamięcią o poległych kresowiakach” Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy 
„Wspólnota Akademicka” i Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapraszają studen-
tów i pracowników do zgłaszania woli uczestnictwa 
w tej ważnej inicjatywie.

Planowany termin wyjazdu – od 30 września 
do 14 października 2019 roku. Podczas wyjazdu zapla-
nowano: pobyt i prace wolontariuszy w Państwowym 
Historyczno-Kulturowym Rezerwacie „Nagujewicze”; 
odwiedziny w Drohobyczu – spotkanie w Polskiej Sobot-
niej Szkole i przekazanie zebranych darów i zaku-
pionych książek; prace remontowe na cmentarzu 
w Snitkowie. 

W ramach pobytu założono również zwiedzanie 
między innymi Kamieńca Podolskiego, Lwowa, Droho-
bycza, spotkania integracyjne ze społecznością odwie-
dzanych miejscowości oraz innymi wolontariuszami.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres  
e-mail: skwarekb@pwsz.legnica.edu.pl  
do 15 września 2019 roku, z poda- 
niem danych personalnych:  
imię (lub imiona – zgodnie 

z wpisem w paszporcie) i nazwisko; wydział, kieru-
nek, rok studiów; adres zamieszkania; data i miejsce 
urodzenia; PESEL; numer telefonu do kontaktu.

O szczegółach wyjazdu osoby bezpośrednio zain-
teresowane zostaną poinformowane drogą e-mail.

WAŻNE: Osoby wyjeżdżające na Ukrainę powinny 
posiadać ważny paszport.
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” i Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
zapraszają do włączenia się w akcję humanitarną, 
która ma na celu pomoc dzieciom i rodzinom pol-
skiego pochodzenia na Ukrainie.

Zbiórka darów w ramach projektu „Pomagamy 
rodakom na Ukrainie III – z pamięcią o poległych 
kresowiakach” prowadzona będzie do 15 września 
2019 roku. Wzorem lat ubiegłych prosimy o prze-
kazywanie:
• artykułów żywnościowych o długim terminie waż-

ności,
• artykułów szkolnych dla dzieci (zeszyty,  

kredki, flamastry, bloki rysunkowe,  
bibuła, farby, kolorowanki itp.),

• środków opatrunkowych,  
higienicznych i czystości.

Punkt zbiórki darów mieści się w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
przy ul. Sejmowej 5, budynek A, parter – główny 
hol, szatnia.
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W Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy 18 czerwca 2019 r. odbyło się 
podsumowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy w roku 
szkolnym 2018/2019. Wydarzenie odbywało się w roku szczególnym, ponieważ 
związanym ze 100-leciem działalności TPD w Polsce. Z tej okazji wręczono 
odznaki „Przyjaciel Dziecka” i nagrody specjalne.

Podczas uroczystości przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy odebrali wyróżnienia za aktywne wspieranie działań 
TPD w Legnicy. Tytuł „Filantrop Roku” otrzymał mgr Jerzy Stefaniak – zastępca 
kanclerza PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Nagrodę za aktywną działalność odebrała również dr Małgorzata Buchla – 
opiekun Studenckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego w Państwowej Wyższej Szkole 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy 
nagrodziło PWSZ im. Witelona w Legnicy
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Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Z okazji 100-lecia działalności organizacji mgr 

Jerzy Stefaniak otrzymał również odznakę „Przy-
jaciel Dziecka”. Takie odznaki otrzymali również: 
Dorota Czudowska, Tadeusz Krzakowski, Aleksander 
Kostuń, Krzysztof Duszkiewicz, Henryk Babuśka, 
dr Ryszard Pękała, Grzegorz Żądło, Beata Kwiecień, 
Zdzisława Newelski, Izabela Jokiel, Małgorzata Hof-
mańska, Elżbieta Kaźmierowska, Adam Kobel, Elżbieta 
Michalak, Krystyna Piwońska, Olga Stępień, Jolanta 
Szymańska, Andrzej Dykas. 

Legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
zaliczany jest do największych i najprężniejszych 
w Polsce. Pod swoją opieką ma ponad 3 tys. dzieci 
pochodzących z rodzin z ciężką sytuacją materialną, 
dla których m.in. organizuje zajęcia pozalekcyjne, 
letni i zimowy wypoczynek, akcje okolicznościowe, 
np. „Uśmiech pod choinkę”, czy wspiera materialnie.
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Studenci ostatniego rocznika kierunku Fizjo-
terapia 7 maja 2019 roku odbyli podróż śladami 
hydroterapii po Śląsku. Z inicjatywy dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej dr 
Moniki Wierzbickiej oraz w ramach projektu „Zin-
tegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
na lata 2018 – 2022” ponad 40 osób odwiedziło 
w pierwszym etapie Kamień Śląski na Opol-
szczyźnie. 

Studenci mieli okazję wysłuchania wykładu 
o Sebastianie Kneippie i jego metodach, który 
wygłosił kierownik naukowy ośrodka ksiądz prof. 
dr hab. Zygfryd Glaesser z Uniwersytetu Opol-
skiego. Ze studentami spotkał się też założyciel 
Ośrodka metropolita senior arcybiskup Alfred 
Nossol, który opowiadał o historii ośrodka oraz 
o kulisach mszy pojednania.

Drugi wykład wygłosił dr hab. n. med. Krzysz-
tof Wronecki, który przedstawił postać dru-
giego wielkiego twórcy hydroterapii Vincenta 
Priesnitza, działającego w odległym o kilkadzie-
siąt kilometrów, tuż za granicą czeską, Jeseniku. 

Po wykładach towarzyszący studentom pro-
rektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. 
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz w towarzystwie 
dr Moniki Wierzbickiej umieścił pamiątkową tab-
licę z nazwą „Platan Witelona” przy drzewie, 
które posadzili w Kamieniu Śląskim obecnie już 
absolwenci kierunku Fizjoterapia z 2018 roku. 
Pamiątkowe zdjęcie przy miejscu narodzin św. 
Jacka zakończyło pobyt w Sebastianeum Silesia-
cum – Instytucie Naukowo-Badawczym Księdza 
Sebastiana Kneippa w Kamieniu Śląskim.

Platan Witelona
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Dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 29 czerwca 
2019 roku przygotowano piknik na powita-
nie lata. Z oferty wspólnej zabawy skorzystało 
ponad 60 osób. W sielskiej atmosferze ośrodka 
Bagienko w Raszówce można było pobawić się 
przy dźwiękach muzyki, wziąć udział w zawo-
dach sportowych – między innymi w strzelaniu 
z łuków oraz zmaganiach siatkarskich, czy też 
porozmawiać o planach wakacyjnych.

W imprezie wzięli między innymi udział pro-
rektorzy dr Helena Babiuch i prof. dr hab. inż. 
Jerzy J. Pietkiewicz, kanclerz mgr Robert Burba 
i zastępca kanclerza mgr Jerzy Stefaniak.

Przy suto zastawionych stołach usiedli pracow-
nicy Uczelni, by móc nacieszyć się miłą atmosferą. 
Bawili się zarówno pracownicy dydaktyczni, jak 
i nie będący nauczycielami akademickimi. 

Piknik na powitanie 
lata 2019
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 1 lipca 2019 roku gościła blisko trzydzie-
stoosobową grupę dzieci z Kresów Wschodnich, które 
na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajo-
brazy” spędzały w Legnicy dwa tygodnie wakacji. 

Akcja letniego wypoczynku prowadzona przez 
Stowarzyszenie „Krajobrazy” odbywa się już po raz 
dwudziesty drugi. W tym roku rodziny z Legnicy 
i okolic podejmowały 26 dzieci. O to, żeby ich pobyt 
był atrakcyjny, dbają nie tylko gospodarze, ale także 
organizatorzy całej akcji. Dzieci nie tylko odpoczywają 
i bawią się, ale i zwiedzają.

Dzieci przyjechały z całej Ukrainy – z Kamieńca Podol-
skiego, Berdyczowa, okolic Żytomierza, Winnicy, Lwowa, 
Żółkwi, Nowego Rozdołu, Przemyślan, Dawidowa, nawet 
z Berezna na Wołyniu. Przebywały w 15 rodzinach. 

Przy okazji wycieczki do Legnicy, na zaproszenie 

Dzieci z Kresów odwiedziły PWSZ im. Witelona w Legnicy
starosty Adama Babuśki, gościły w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego. Dzieci spotkały się z gospoda-
rzem i władzami urzędu – starostą Adamem Babuśką, 
wicestarostą Janiną Mazur, przewodniczącym Rady 
Powiatu Aleksandrem Kostuniem, sekretarzem powiatu 
Grzegorzem Rogosem, radnymi Grzegorzem Gapskim 
i Krzysztofem Sowińskim, którzy powitali uczestników 
XXII edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich 
Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.

Podczas wizyty opowiedziały o sobie i pochwaliły się 
talentami. Są zachwycone Polską i naszym powiatem, 
podobnie jak serdecznością, z jaką zostały przyjęte. 
Mimo że mieszkają na Ukrainie, a do Polski przyjeż-
dżają rzadko, nie przeszkadza im to posługiwać się 
piękną polszczyzną.

Nieco później grupa dzieci z opiekunami oraz z wice-
starostą Janiną Mazur odwiedziły Państwową Wyższą 
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Dzieci z Kresów odwiedziły PWSZ im. Witelona w Legnicy
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Po uczelni 
oprowadzali ich zarówno pracownicy Biblioteki, jak 
i Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Dzieci 
zostały oprowadzone między innymi po Bibliotece jak 
i Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, gdzie 
zobaczyły sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwi-
czeń umiejętności pielęgniarskich, salę umiejętności 
technicznych, salę egzaminu OSCE, salę symulacji 
z zakresu ALS/BLS.

Ponadto dzieci zwiedziły laboratoria i pracownie 
umiejętności praktycznych – pracownię anatomiczną, 
fizjologii wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu 
i terapii manualnej, fizykoterapii, biomechaniki i ana-
lizy ruchu, salę fitness, siłownię, pracownię antro-
pometryczną, laboratorium biochemii i toksykologii, 
laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej.

W ramach tegorocznej edycji dzieci zwiedziły: Leg-

nicę, miasto i gminę Prochowice, Jaśkowice Legnickie, 
Wrocław, Krasiejów k/Opola, Jaroszówkę, Polkowice, 
Głogów, Dalków i Gaworzyce. Celem akcji letniej jest 
między innymi pogłębienie wiedzy o historii Polski, 
zachęcenie do nauki języka polskiego, poznawanie 
literatury i sztuki polskiej.
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Święto Legnicy to jedna z największych imprez plenerowych w mieście. Przez trzy dni, od 21 
do 23 czerwca, trwały w tym roku zabawa, koncerty i wiele atrakcji dla małych i dużych 
mieszkańców miasta.

Na legnickim lotnisku zagrali między innymi Organek, Afromental, 
Kwiatkowski i Czadoman. Dni Legnicy ponownie otworzył Holi Festival, 
zabawa polegająca na wzajemnym obrzucaniu i malowaniu się kolorowymi 
proszkami Holi.

Ponadto organizatorzy – Legnickie Centrum Kultury – zapewnili wiele 
atrakcji. Była strefa rozrywki z wesołym miasteczkiem – lunaparkiem dla 
najmłodszych, festiwal kolorów i strefa gastronomiczna, a także strefa usług.

 Nie mogło przy tym zabraknąć Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy. W strefie edukacyjnej stanęło stoisko Uczelni, 
na którym można było zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną, zaopatrzyć 

Kolorowe i muzyczne Dni Legnicy 2019
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w najnowszy informator dla kandydatów na studia oraz 
materiały informacyjne o legnickiej Uczelni.

Oferta edukacyjna jest szczególnie bogata, bo obejmuje 
studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie. Do tego 
PWSZ im. Witelona w Legnicy oferuje szeroką gamę stu-
diów podyplomowych, kursów i szkoleń, wśród których 
każdy, kto chce podnieść swoje kwalifikacje, znajdzie 
coś interesującego dla siebie.

W promocję oferty edukacyjnej naszej Uczelni, poza 
pracownikami Działu Promocji i Wydawnictw, był 
także zaangażowany mgr Marek Czarkowski, nauczy-
ciel akademicki z Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie 
z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy. Informował on o moż-

liwościach kształcenia na kierunkach Bezpieczeństwo 
wewnętrzne w ramach studiów licencjackich i magisterskich.
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Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Leg-
nicy 6 lipca 2019 roku 

uczestniczyła w kolejnej 
edycji „Dni i Nocy Krzy-

wej Wieży” w Ząbkowicach 
Śląskich.

„Dni i Noce Krzywej Wieży” to jedno z dwóch 
sztandarowych wydarzeń kulturalnych miasta. 
Głównym celem imprezy jest promocja unikalnego 
zabytku, jakim jest Krzywa Wieża. Na czas „Dni 
i Nocy Krzywej Wieży” całe miasto tętni życiem. 
Od rynku po tereny plantów zamkowych odbywają 
się liczne happeningi teatralne, malarskie i rzeź-
biarskie, koncerty, wystawy, konkurencje sportowe 
i terenowe gry historyczne. 

W Ząbkowicach Śląskich 
o rekrutacji na studia

Podczas imprezy nie zabrakło stoiska Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy, która prezentowała najnowszą ofertę 
edukacyjną w związku z prowadzoną rekrutacją 
na studia na rok akademicki 2019/2020. 

W informacjach o naszej Uczelni mieszkańcy 
Ząbkowic i okolic mogli zapoznać się z kierun-
kami studiów licencjackich, inżynierskich oraz 
magisterskich czy kształceniem w ramach studiów 
podyplomowych.

Dodatkowo przy stoisku naszej Uczelni można 
było uzyskać informacje o zasadach rekrutacji, 
o warunkach studiowania, pomocy materialnej dla 
studentów, perspektywach zatrudnienia po ukoń-
czeniu cyklu kształcenia oraz o wielu atrakcjach, 
jakie nierozerwalnie wiążą się z życiem studen-
ckim.
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Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy zaprezentowali ofertę 
edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 podczas 
Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich w Mazurowicach, 
który odbywał się w dniach 14 –16 czerwca 2019 roku.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Mazurowi-
cach to impreza o charakterze folkowo-ludowym. 

O rekrutacji na studia w Mazurowicach
Na uczestników imprezy czekały koncerty folkowe, jar-
mark ludowy, warsztaty rękodzieła, atrakcje dla dzieci 
i młodzieży oraz wiele innych.

Projekt skierowany był do młodego pokolenia, 
przybliżając im ducha tolerancji, patriotyzmu i posza-
nowania tradycyjnych wartości oraz pozwalając zyskać 
nowe spojrzenie na społeczność lokalną.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy przygotowała pre-
zentację dotyczącą oferty edukacyjnej oraz 
warunkach studiowana. Zwiedzający mogli 
uzyskać kompleksowe informacje na temat 
zasad tegorocznej rekrutacji na studia, 
zarówno I, jak i II stopnia, dowiedzieć się 
wielu informacji na temat kierunków studiów 
czy zapoznać się z atrakcyjną ofertą studiów 
podyplomowych, kursów i szkoleń.

Ponadto zaprezentowano ofertę studiów 
za granicą. Współpracujemy między innymi 
z uczelniami w Belgii, Bułgarii, Danii, Fran-
cji, Niemczech, Rumunii, Słowacji oraz Tur-

cji. Jest to możliwe 
dzięki programowi 
Erasmus+, który daje 
szansę na pogłębie-
nie wiedzy dotyczącej 
kultury i języka pań-
stwa przyjmującego.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy w dniach 14 –16 czerwca bieżącego roku 
gościła na festiwalu Funny Food 2019 na Rynku 
w Legnicy. Funny Food to już trzecia edycja imprezy 
plenerowej towarzyszącej Międzynarodowej Wystawie 
Satyrykon, łączącej doznania smakowe i artystyczne. 
Na wydarzenie składały się koncerty i występy arty-
styczne, a także jarmark z ogromnym wyborem pro-
duktów regionalnych, artystycznych i handmade, 
a także food trucki i stoiska cateringowe. Nie zabrakło 
także strefy rozrywki dla najmłodszych, gdzie czekały 
tak lubiane przez dzieci dmuchańce.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy na legnickim Rynku

14 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Mię-
dzynarodowej Wystawy Satyrykon 2019, wręczenie 
nagród laureatom konkursu, prezentacje nagro-
dzonych prac. Zwieńczeniem tego dnia był koncert 
zespołu Podwójne Dno.

Drugiego dnia, to jest 15 czerwca, głównym punk-
tem festiwalu był spektakl satyryczny grupy Po Oma-
cku pt. „Osobowy Ilustrowany”.

Z kolei 16 czerwca to dzień, którego program 
w całości podporządkowany był gustom dzieci. Fun-
nyfoodowa scena ugościła między innymi klowna 
Wesołka, owocowy zespół Fruktaki, spektakl „Jak 
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wytresować dinożarła” w wykona-
niu wrocławskiego teatru OtoTo 
oraz spektakl Teatru Barnaby pt. 
„Czerwony Kapturek”, a także war-
sztaty lalkowe dla najmłodszych. 

Przy stoisku Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy można było zapoznać się 
z ofertą edukacyjną na rok akademi-
cki 2019/2020. Pracownicy Działu 
Promocji i Wydawnictw w czasie 
rozmów z zainteresowanymi oso-
bami omawiali zasady tegorocznej 
rekrutacji, prezentowali kierunki 
studiów oraz warunki studiowania. 
Dodatkowo przez dwa dni studenci 
Prawa zaangażowali się w promocję 
swojego kierunku.
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Jak już informowaliśmy, Senat Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uchwalił 
nowy Statut Uczelni, poniżej przedstawiamy najważ-
niejsze zapisy tego dokumentu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy, zwana dalej „Uczelnią”, jest publiczną 
uczelnią zawodową utworzoną na podstawie rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia16 czerwca 1998 r. 
w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Legnicy (Dz. U. Nr 76, poz. 498 z późn. zm.).

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 
przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniej-
szego Statutu.

Siedzibą Uczelni jest miasto Legnica.
Uczelnia posiada osobowość prawną i jest autono-

miczna we wszystkich obszarach swojego działania, 
na zasadach określonych w Ustawie.

Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego.

Uczelnia posiada sztandar, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do Statutu.

Godłem Uczelni jest kontur frontu centralnej części 
budynku głównego Uczelni na granatowym tle z napi-
sem w otoku „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy” z logo Uczelni, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

Sztandar jest eksponowany podczas szczególnie 
podniosłych uroczystości Uczelni i świąt państwo-
wych. 

Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest „PWSZ 
im. Witelona w Legnicy”.

Uczelnia używa następujących tłumaczeń nazwy 
Uczelni na języki obce: 

1) w języku angielskim – The Witelon State Uni-
versity of Applied Sciences in Legnica; 

2) w języku francuskim – École Nationale Supé-
rieure Professionnelle Witelon de Legnica; 

3) w języku hiszpańskim – Nacional Universidad 
de Formación Profesional de Witelon en Legnica; 

4) w języku niemieckim – Witelon Staatliche 
Fachhochschule in Legnica; 

5) w języku rosyjskim – Государственная bысшая 
профессиональная школа им. Вителона в Легнице.

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami 
wolności badań naukowych, wolności nauczania oraz 
autonomii wspólnoty akademickiej.

Do podstawowych zadań Uczelni należy: prowadze-
nie kształcenia na studiach o profilu praktycznym, 
uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno- 
-gospodarczego; prowadzenie kształcenia na stu-
diach podyplomowych i innych form kształcenia; 
prowadzenie kształcenia specjalistycznego; kształce-
nie i promowanie kadr Uczelni; stwarzanie osobom 

Statut 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia; wychowywanie studentów 
w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 
tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji 
i poszanowanie praw człowieka; stwarzanie warunków 
do rozwoju kultury fizycznej studentów; upowszech-
nianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym 
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
informacyjnych i archiwalnych oraz działanie na rzecz 
społeczności lokalnych i regionalnych.

Uczelnia może: prowadzić działalność naukową; 
świadczyć usługi badawcze oraz dokonywać trans-
feru wiedzy i technologii do gospodarki; uczestni-
czyć w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie 
i formach określonych w przepisach o działalności 
leczniczej; prowadzić domy studenckie i stołówki stu-
denckie; być organem założycielskim szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów oraz prowadzić wydawnictwo na zasadach 
określonych w regulaminie ustalonym przez Rektora.

Uczelnia może prowadzić studia wspólnie z inną 
uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym, 
instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią 
lub instytucją naukową. Zasady współpracy określa 
umowa zawarta w formie pisemnej.

Uczelnia może prowadzić studia we współpracy 
z organem nadającym uprawnienie do wykonywania 
zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie 
egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do 
wykonywania zawodu, organem samorządu zawodo-
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wego, organizacją gospodarczą lub organem reje-
strowym. Zasady współpracy określa umowa zawarta 
w formie pisemnej.

Uczelnia może współdziałać z uczelniami akade-
mickimi, w szczególności poprzez zawieranie umów 
dotyczących podnoszenia jakości kształcenia, rozwoju 
naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji 
studiów przez absolwentów oraz wspierania Uczelni 
wysoko kwalifikowaną kadrą.

Uczelnia może przystępować do krajowych i mię-
dzynarodowych organizacji zrzeszających uczelnie.

Senat, w drodze uchwały, podejmuje decyzję 
w sprawie członkostwa w organizacjach, o których 
mowa powyżej.

Pracownicy Uczelni oraz studenci stanowią wspól-
notę Uczelni.

Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy 
oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademi-
ckimi.

Studenci w Uczelni tworzą Samorząd Studencki, 
który działa przez swoje organy, określone w regula-
minie Samorządu Studenckiego i jest ich wyłącznym 
reprezentantem.

W Uczelni mogą działać, na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, organizacje zrzeszające pra-
cowników, studentów i absolwentów Uczelni.

Senat może nadawać tytuł doktora honoris causa.
Tytuł, o którym mowa, można przyznawać: osobom 

o wybitnych osiągnięciach; osobom, które uzyskały 
uznanie społeczne w wymiarze międzynarodowym 
lub krajowym, a także osobom, których działalność 
wywarła znaczący wpływ na istnienie i rozwój systemu 
wyższego szkolnictwa zawodowego.

Z inicjatywą nadania tytułu doktora honoris causa 
występuje Rektor.

Rektor konsultuje z kandydatem przyjęcie pro-
ponowanej godności. Po wyrażeniu zgody kandydat 

składa następujące dokumenty: życiorys zawodowy 
i wykaz osiągnięć.

Wszelkie sprawy związane z toczącym się postę-
powaniem traktowane są jako poufne. 

Rektor powołuje promotora i dwóch recenzentów, 
w tym jednego spoza społeczności Uczelni.

Promotor, po zapoznaniu się z recenzjami, przygo-
towuje uzasadnienie wniosku o nadanie kandydatowi 
tytułu doktora honoris causa.

Rektor przedkłada Senatowi wniosek o nadanie 
kandydatowi tytułu doktora honoris causa. Uchwała 
podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów.

Szczegółowy tryb nadawania tytułu doktora hono-
ris causa określa regulamin uchwalony przez Senat.

Senat Uczelni może przyznać: ,,Laur Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”; 
„Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy”.

Zasady nadawania wyróżnień, o których mowa, 
określa regulamin uchwalony przez Senat. 

Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały.
Regulamin organizacyjny określa w szczególności 

wykaz jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym ich 
nazwy, zadania i zakres działania.

Rektor tworzy, przekształca i likwiduje wydział 
po zasięgnięciu opinii Senatu.

Zadaniem wydziału jest prowadzenie działalności 
dydaktycznej w ramach co najmniej dwóch kierun-
ków studiów.

Wydział może prowadzić działalność naukowo- 
-badawczą.

Wydziałem kieruje dziekan.
W ramach wydziału funkcjonują zakłady.
Podstawowym zadaniem zakładu jest prowadzenie 

działalności dydaktycznej.
Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akade-

micki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, 
posiadający co najmniej stopień doktora, dla którego 
Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dzie-
kana tworzy, przekształca i likwiduje zakład.

Dziekan występuje do Rektora o powołanie kie-
rownika zakładu, przedkładając jednocześnie zakres 
jego obowiązków. 

Organami kolegialnymi Uczelni są Rada Uczelni 
i Senat.

Organem jednoosobowym Uczelni jest Rektor.
Do zadań i kompetencji Rady Uczelni należy: 

opiniowanie projektu strategii Uczelni oraz spra-
wozdania z jej realizacji; opiniowanie projektu Sta-
tutu; monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, 
w tym: opiniowanie planu rzeczowo-finansowego; 
zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego; zatwierdzanie sprawozdania 
finansowego; monitorowanie zarządzania Uczelnią; 
wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowa-
niu przez Senat; składnie wniosku do ministra właś-
ciwego do spraw szkolnictwa wyższego o ustalenie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
dla Rektora; przyznawanie Rektorowi dodatku zada-
niowego; wyrażenie zgody na obniżenie Rektorowi 
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rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych; wyrażanie 
zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarob-
kowego przez Rektora; dokonywanie wyboru firmy 
audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe 
Uczelni a także uchwalanie i przedkładanie ministrowi 
właściwemu ds. szkolnictwa wyższego programu 
naprawczego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego.

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 
do Rektora wykonuje przewodniczący Rady Uczelni.

Członkowie Rady Uczelni kierują się dobrem 
Uczelni i działają na jej rzecz.

Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie 
ze swojej działalności w terminie do końca stycznia 
roku następnego.

W skład Rady Uczelni wchodzą: osoby będące pra-
cownikami Uczelni, powoływane przez Senat – w licz-
bie 3; osoby spoza wspólnoty Uczelni, powoływane 
przez Senat – w liczbie 3 i przewodniczący Samorządu 
Studenckiego. 

Przewodniczącym Rady Uczelni jest osoba pocho-
dząca spoza wspólnoty Uczelni, wybrana przez Senat. 
Rada Uczelni wybiera spośród swoich członków 
zastępcę przewodniczącego.

Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która: 
ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzy-
sta z pełni praw publicznych; nie była skazana pra-
womocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą 
dyscyplinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 
bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani 
nie współpracowała z tymi organami; ma wykształ-
cenie wyższe – w przypadku członków Rady Uczelni 
wybieranych przez Senat; nie ukończyła 67. roku 
życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni 
przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć 
z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, 
członkostwem w radzie innej uczelni oraz z zatrud-
nieniem w administracji publicznej.

Uchwały Rady Uczelni, z wyjątkiem uchwał w spra-
wach personalnych, podejmowane są w głosowaniu 
jawnym.

Uchwały Rady Uczelni są jawne.
Rada Uczelni podejmuje uchwały zwykłą większoś-

cią głosów na posiedzeniach, w obecności co najmniej 
połowy statutowej liczby członków.

Członkom Rady Uczelni powołanym przez Senat 
przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 
ustalonej przez Senat.

Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje 
ją na zewnątrz oraz jest przełożonym wszystkich 
pracowników i studentów.

Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżo-
nych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych 
organów Uczelni.

Do zadań Rektora należy w szczególności: zarzą-
dzanie oraz sprawowanie nadzoru nad działalnoś-
cią Uczelni; przygotowywanie projektu Statutu oraz 

projektu strategii Uczelni; składanie sprawozdania 
z realizacji strategii Uczelni; powoływanie i odwo-
ływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych 
w Uczelni oraz określanie zakresu ich zadań, a także 
powoływanie i odwoływanie prodziekanów i zastępcy 
kanclerza; nadawanie regulaminu organizacyjnego 
Uczelni; prowadzenie polityki kadrowej oraz wykony-
wanie czynności z zakresu prawa pracy; prowadzenie 
gospodarki finansowej Uczelni oraz podejmowanie 
decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, 
w tym zbycia lub obciążania mienia do wartości okre-
ślonej w art. 423 ust. 2 Ustawy; realizacja programu 

naprawczego na zasadach określonych w Ustawie, 
w tym składanie Radzie Uczelni sprawozdania z jego 
realizacji, co najmniej raz na pół roku; tworzenie 
studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 
oraz specjalności; podejmowanie decyzji w sprawie 
uruchamiania studiów podyplomowych oraz innych 
form kształcenia; ustalanie, po zasięgnięciu opinii 
Senatu, związków zawodowych i Samorządu Studen-
ckiego, kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego 
oceny okresowej poszczególnych grup pracowni-
ków akademickich i rodzajów stanowisk; ustalanie 
zasad dokonywania oceny nauczycieli akademickich 
przez studentów, w zakresie wypełniania przez nich 
obowiązków związanych z kształceniem; wdrożenie 
i doskonalenie uczelnianego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia; podejmowanie decyzji w zakre-
sie przystąpienia Uczelni do spółki, spółdzielni lub 
innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki 
lub fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni, 
z zastrzeżeniem spółki, o której mowa w art. 149 
ust. 1 Ustawy. 

Rektor odpowiada, na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.
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Do kompetencji Rektora należy ponadto: tworzenie 
stałych lub doraźnych komisji; powoływanie i odwo-
ływanie pełnomocników; powoływanie i odwoływa-
nie rzeczników dyscyplinarnych; działanie na rzecz 
zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania 
Uczelni; dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-by-
towych studentów, w tym przyznawanie stypendium 
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób nie-
pełnosprawnych i zapomóg; decydowanie w spra-
wach współpracy Uczelni z instytucjami naukowymi, 
oświatowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą; 
wydawanie zarządzeń dotyczących funkcjonowania 
Uczelni; ustalanie dni wolnych od pracy dla pra-
cowników Uczelni; wdrażanie uchwał Senatu i Rady 
Uczelni; określenie warunków i trybu kierowania 
przez Uczelnię za granicę jej pracowników i studen-
tów; rozwiązywanie, w drodze decyzji administracyj-
nej, uczelnianej organizacji studenckiej, która rażąco 
i/lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, Statut Uczelni, regulamin studiów 
lub regulamin tej organizacji.

Rektor może upoważniać imiennie pracowników 
Uczelni do podejmowania określonych czynności lub 
do składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie.

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez 
Rektora jego obowiązki przejmuje wskazany prorektor.

Gremium opiniodawczo-doradczym Rektora jest 
Kolegium Rektorskie, w skład którego wchodzą pro-
rektorzy, dziekani, kanclerz, jego zastępca i kwestor.

W skład Senatu wchodzą: Rektor jako przewod-
niczący; 9 przedstawicieli nauczycieli akademickich 
posiadających co najmniej stopień doktora; 3 przed-
stawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających 
stopnia doktora; 2 pracowników niebędących nauczy-
cielami akademickimi; 4 przedstawicieli studentów.

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym 
uczestniczą przedstawiciel każdego związku zawodo-
wego działającego w Uczelni oraz inne osoby zapro-
szone przez przewodniczącego Senatu.

Kadencja Senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się 
w dniu 1 września roku wyborów. 

Ta sama osoba może być członkiem Senatu przez 
nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

Do zadań Senatu należy: uchwalanie Statutu; 
uchwalanie regulaminu studiów; uchwalanie strate-
gii Uczelni; zatwierdzanie sprawozdania z realizacji 
strategii – co najmniej raz na kadencję Rektora; 
powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni; 
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady 
Uczelni; przeprowadzanie oceny funkcjonowania 
Uczelni; opiniowanie kandydatów na Rektora; nada-
wanie tytułu doktora honoris causa; formułowanie 
rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie 
wykonywanych przez nich zadań; ustalanie warun-
ków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 
rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne; 
ustalanie programów studiów, studiów podyplomo-
wych i kształcenia specjalistycznego, w tym przy-
pisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji 
do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych; określanie sposobu potwierdza-
nia efektów uczenia się; wskazywanie kandyda-
tów do instytucji przedstawicielskich środowiska 
szkolnictwa wyższego i nauki; zatwierdzanie wzoru 
dyplomu ukończenia studiów; opiniowanie kryteriów 
oceny okresowej dla poszczególnych nauczycieli aka-
demickich; wyrażanie zgody na utworzenie spółki 
celowej; uchwalanie regulaminu zarządzania pra-
wami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji; 
uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury 
badawczej; wyrażanie opinii w sprawach zlecanych 
zadań przez ministrów oraz podejmowanie uchwał 
w sprawach przedłożonych przez Rektora lub 1/5 
członków Senatu.

Posiedzenia zwyczajne Rady Uczelni/Senatu zwo-
łują przewodniczący tych organów, co najmniej raz 
na 3 miesiące. 
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Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia 

Rady Uczelni/Senatu wysyłane są za pośrednictwem 
poczty elektronicznej do wszystkich członków tych 
organów. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia 
dołącza się porządek posiedzenia wraz z projektami 
uchwał oraz innymi niezbędnymi materiałami. Zawia-
domienie wysyła się co najmniej na 5 dni przed 
terminem posiedzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach prze-
wodniczący Rady Uczelni/Senatu mogą zwołać posie-
dzenie bez zachowania wymagań określonych powyżej.

W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady 
Uczelni, jego zadania wykonuje zastępca przewodni-
czącego.

W przypadku nieobecności przewodniczącego 
Senatu jego obowiązki przejmuje prorektor wskazany 
w zarządzeniu. Udział w posiedzeniach Rady Uczelni/
Senatu jest obowiązkowy. Trzy nieusprawiedliwione 
nieobecności członka Rady Uczelni/Senatu powodują 
utratę mandatu. Wakujący mandat powinien być obsa-
dzony w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia wygaś-
nięcia mandatu.

Rada Uczelni/Senat podejmują uchwały na posie-
dzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej 
liczby członków. 

Posiedzenia są protokołowane.
Nadzwyczajne posiedzenia Rady Uczelni/Senatu 

zwołują przewodniczący tych organów z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek co najmniej: 1/5 statutowej 
liczby członków Senatu; 1/2 statutowej liczby człon-
ków Rady Uczelni. 

Dodatkowo, w przypadku Rady Uczelni z wnio-
skiem może wystąpić Rektor. 

Wniosek powinien określać przedmiot posiedzenia. 
Posiedzenie powinno być zwołane w terminie do 3 
dni od zgłoszenia wniosku.

Rada Uczelni/Senat mogą podejmować uchwały 
w trybie obiegowo-pisemnym.

Członkowie Rady Uczelni/Senatu mogą podejmować 
uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (środków telekomu-
nikacyjnych – telefon, poczta elektroniczna). 

Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana 
w następujący sposób: osoba wyznaczona przez prze-
wodniczącego Rady Uczelni/Senatu przekazuje człon-
kom tych organów projekty uchwał i uzyskuje zgodę 
na udział w ich podjęciu przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
Po uzyskaniu zgody członkowie organów głosują 
w trybie określonym w zdaniu pierwszym, w ciągu 
30 min., licząc od momentu przedstawienia danemu 
członkowi organu projektu uchwał. Nieoddanie głosu 
w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne 
z wstrzymaniem się od głosu; uchwałę uważa się za 
podjętą, w przypadku gdy za jej przyjęciem głosowała 
co najmniej połowa statutowej liczby członków Rady 
Uczelni/Senatu; za datę podjęcia uchwały uważa się 
datę głosowania; z przebiegu głosowania w powyżej 
opisanym trybie sporządza się protokół, który pod-
pisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady 
Uczelni/Senatu na najbliższym posiedzeniu.

Podejmowanie uchwał w trybie obiegowo-pisem-
nym stosuje się w przypadkach, gdy sprawa jest 
niecierpiąca zwłoki i nie jest konieczne głosowanie 
tajne.

Rektor zawiesza wykonanie uchwały Rady Uczelni/
Senatu sprzecznej z przepisami prawa lub Statu-
tem. Zawieszając wykonanie uchwały, Rektor wska-
zuje zakres naruszenia oraz formułuje wniosek co 
do dalszego postępowania. Jeżeli organ, który podjął 
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uchwałę nie ustosunkuje się do wniosku Rektora 
w terminie 30 dni od jego skierowania, zawieszona 
uchwała traci moc. 

Rektor może uchylić zarządzania i decyzje 
podjęte przez osoby pełniące w Uczelni funkcje 
kierownicze,jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, 
przepisami wewnętrznymi Uczelni lub jeżeli naruszają 
ważny interes Uczelni.

W Uczelni prowadzone są rejestry wydawanych 
aktów wewnętrznych.

Treści uchwał Rady Uczelni/Senatu oraz zarządzeń 
umieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Pub-
licznej (BIP).

Pracownicy i studenci Uczelni mają prawo wglądu 
do protokołu z obrad Rady Uczelni/Senatu.

Funkcje kierownicze w Uczelni pełnią: prorektorzy; 
dziekani; kanclerz.

Na funkcję kierowniczą można powołać osobę, 
która: ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą 
dyscyplinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 
bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby 
ani nie współpracowała z tymi organami; zatrudniona 
jest na pełnym etacie; spełnia dodatkowe wymagania 
określone w Statucie.

Rektor powołuje i odwołuje osobę do pełnienia 
funkcji kierowniczej, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

Powołanie na funkcję kierowniczą wygasa w przy-
padku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, rezygna-
cji, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego, informacji 
lustracyjnej, upływu okresu powołania lub zaprze-
stania spełniania wymagań określonych w ustawie 
lub Statucie. 

Powołanie na funkcje kierownicze następuje 
na czas określony bądź nieokreślony. Rektor w każ-
dym czasie może odwołać z funkcji kierowniczej.

Powołanie nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu 
kodeksu pracy. 

Rektor kieruje Uczelnią za pomocą prorektorów. 
Powołanie prorektora ds. studenckich wymaga 

uzgodnienia jego kandydatury z Samorządem Studen-
ckim. Niezajęcie stanowiska przez Samorząd w termi-
nie 7 dni roboczych, uważa się za wyrażenie zgody. 

Prorektorem może być osoba, która posiada co 
najmniej stopień doktora.

Prorektor nie może jednocześnie pełnić innych 
funkcji kierowniczych.

Prorektor nie może pełnić funkcji organu jedno-
osobowego, lub być członkiem organu kolegialnego 
w innej uczelni.

Zakres zadań prorektorów określa Rektor. 

Dziekan jest bezpośrednim przełożonym pracowni-
ków wydziału i studentów.

Rektor powołuje dziekanów spośród nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na wydziale.

Dziekanem może zostać osoba, która ma co najmniej 
stopień naukowy doktora.

Dziekan może wnioskować do Rektora o powołanie 
prodziekana spośród osób posiadających co najmniej 
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Dziekan kieruje wydziałem przy współudziale pro-
dziekana/ów.

Decyzję w sprawie liczby prodziekanów podejmuje 
Rektor na wniosek dziekana. 

Propozycję zakresu obowiązków dla prodziekana 
określa dziekan i przedstawia Rektorowi. 
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Dziekan jest odpowiedzialny za funkcjonowanie 

wydziału, w szczególności za: działalność dydaktyczną; 
jakość kształcenia; politykę kadrową; realizację prak-
tyk zawodowych; funkcjonowanie kół naukowych.

Do zadań dziekana należy ponadto: opracowanie 
i realizacja strategii rozwoju wydziału; planowanie 
obciążenia nauczycieli akademickich oraz dokonywa-
nie ich rozliczenia; ustalanie szczegółowego harmo-
nogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim; 
realizowanie kompetencji wynikających z regulaminu 
studiów; wydawanie zaświadczeń dla studentów; 
przedkładanie Rektorowi wniosków w przedmiocie 
utworzenia i likwidacji kierunków studiów, studiów 
podyplomowych i innych form kształcenia oraz 
kształcenia specjalistycznego; utrzymywanie więzi 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym; współpraca 
z Samorządem Studenckim.

Kanclerza powołuje Rektor.
Kanclerz kieruje administracją i gospodarką 

Uczelni w zakresie określonym w statucie i regula-
minie organizacyjnym.

Do zadań kanclerza należy w szczególności: podej-
mowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni w zakre-
sie zwykłego zarządu, określonego w upoważnieniu, 
z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub 
Statut dla innych organów; reprezentowanie Uczelni 
na zewnątrz w zakresie upoważnienia udzielonego 
przez Rektora; budżetowanie i controlling; realizo-
wanie innych zadań powierzonych przez Rektora; 

Kanclerz jest bezpośrednim przełożonym pracow-
ników niebędących nauczycielami akademickimi oraz 
jest upoważniony do nawiązywania, zmieniania i roz-
wiązywania stosunku pracy z tymi pracownikami.

Kanclerz może wydawać zarządzenia dotyczące 
czynności zastrzeżonych do jego kompetencji. 

Nadzór nad działalnością kanclerza sprawuje Rek-
tor.

Kanclerz może wystąpić do Rektora o powołanie 
zastępcy kanclerza przedkładając jednocześnie zakres 
jego obowiązków.

Uczelniana Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komi-
sją”, powoływana jest przez Rektora w pierwszym 
kwartale ostatniego roku kadencji Senatu.

W skład Komisji wchodzi 5 osób: przedstawiciele 
nauczycieli akademickich – w liczbie 3; przedstawiciel 
pracowników niebędących nauczycielami akademi-
ckimi; przedstawiciel studentów. 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera prze-
wodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Komisja działa do czasu ukonstytuowania się 
nowej Komisji.

Do zadań Komisji należy w szczególności: usta-
lanie terminarza czynności wyborczych; ustalanie 
wzoru kart wyborczych; organizowanie i przeprowa-
dzanie zebrań wyborczych; przeprowadzanie wybo-
rów Rektora; przeprowadzanie wyborów członków 
Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów; stwier-
dzanie dokonania wyboru członków Senatu i Uczel-
nianego Kolegium Elektorów; podanie wyników 
wyborów do publicznej wiadomości; rozstrzyganie 
wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów; 
rozpatrywanie protestów wyborczych; stwierdzanie 
nieważności wyborów w przypadku nieprawidło-
wego ich przebiegu; zabezpieczenie dokumentacji 
wyborów.

W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów, 
zwanego dalej,,Kolegium”, wchodzi 18 osób: przed-
stawiciele nauczycieli akademickich – w liczbie 9; 
przedstawiciele pracowników niebędących nauczy-
cielami akademickimi – w liczbie 5; przedstawiciele 
studentów – w liczbie 4.

Wyboru do Kolegium dokonuje się w pierwszym 
kwartale ostatniego roku kadencji Rektora.

Członkiem Kolegium może być osoba, która: ma 
pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta 
z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; nie była karana karą dyscy-
plinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 
31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpie-
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czeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie 
współpracowała z tymi organami; nie ukończyła 67. 
roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Wyboru elektorów dokonuje się zgodnie z zapisem 
§ 37 Statutu.

Kandydatów na elektorów mogą zgłaszać pracow-
nicy. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisem-
nie. Wniosek musi zawierać zgodę osoby zgłaszanej 
na kandydowanie.

Elektorami zostają kandydaci, którzy otrzymali 
w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów 
do wyczerpania liczby mandatów dla danej grupy 
pracowników określonej w § 33 ust. 1.

Przewodniczący Komisji pisemnie informuje kan-
dydatów o wyborze na członka Kolegium.

Wyboru przedstawicieli studentów dokonuje się 
zgodnie z przepisami regulaminu Samorządu Stu-
denckiego. Przewodniczący organu wykonawczego 
samorządu studenckiego informuje przewodniczą-
cego Komisji o wyborze przedstawicieli studentów 
do Kolegium.

Pierwsze posiedzenie Kolegium nowej kadencji 
zwołuje się na wniosek przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji przewodniczy obradom 
do chwili wybrania przewodniczącego Kolegium.

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Kole-
gium wybiera spośród elektorów: przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. Prawo zgła-
szania kandydatów na funkcje wymienione w zda-
niu pierwszym przysługuje każdemu elektorowi. 
Odwołanie z funkcji może nastąpić w przypadku 
przegłosowania wniosku o odwołanie większością 
co najmniej 3/4 członków statutowego składu Kole-
gium.

Kolejne posiedzenia Kolegium zwołuje jego prze-
wodniczący.

Kadencja elektorów trwa do ukonstytuowania się 
nowego Kolegium.

W przypadku wygaśnięcia mandatu elektora, 
przewodniczący Kolegium składa wniosek do prze-
wodniczącego Komisji o przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających.

W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczą-
cego Kolegium, posiedzenie zwołuje przewodniczący 
Komisji. 

Wyboru przedstawicieli pracowników Uczelni 
do Senatu i Kolegium dokonuje się w przypadku: 
nauczycieli akademickich na zebraniach wydziało-
wych; pracowników niebędących nauczycielami aka-
demickimi na zebraniu tej grupy.

Wybory takie dokonuje się poprzez „system urn”, 
który polega na oddaniu głosu przez osobę do tego 
uprawnioną w miejscu i czasie określonym przez 
Komisję.

Zebrania zwoływane są przez Komisję.
Głos oddany jest ważny, jeżeli liczba nieskreślonych 

kandydatów, umieszczonych na karcie wyborczej, nie 
przekracza liczby mandatów.

Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie 
innej, niż wydana przez Komisję.

Kandydat formalnie niezgłoszony nie jest brany 
pod uwagę.

Karty wyborcze zniszczone w sposób uniemożli-
wiający ustalenie wyniku głosowania nie są brane 
pod uwagę przy określaniu liczby oddanych głosów.

Wybory Rektora, Kolegium i Senatu odbywają 
się w terminach ustalonych przez Komisję, jednak 
nie później niż do 31 marca w przypadku Kolegium 
i 31 maja w przypadku Rektora i Senatu w roku, 
w którym upływa kadencja.

Kadencja Rektora, Rady Uczelni i Senatu trwa 
cztery lata. 

Kadencja Rady Uczelni rozpoczyna się w dniu 
1 stycznia roku następującego po roku, w którym 
rozpoczęła się kadencja Senatu.

Kadencja Rektora i Senatu rozpoczyna się w dniu 
1 września w roku wyborów, a kończy się w dniu 31 
sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
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Kandydatów na członków Rady Uczelni, Rektor 

zgłasza na piśmie przewodniczącemu Komisji.
Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która 

spełnia warunki określone powyżej.
Kandydat na członka Rady Uczelni składa doku-

menty przewodniczącemu Komisji, który weryfikuje 
je pod względem formalnoprawnym.

Senat powołuje 6 członków Rady Uczelni – 3 spo-
śród wspólnoty Uczelni i 3 spoza wspólnoty Uczelni 
oraz dokonuje wyboru przewodniczącego Rady 
Uczelni.

Rada Uczelni powołana zostaje przez Senat w gło-
sowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,w 
obecności co najmniej połowy składu Senatu.

W skład Rady Uczelni wchodzi przewodniczący 
samorządu studenckiego, który staje się jej członkiem 
z chwilą powołania członków Rady Uczelni.

W przypadku niepowołania pełnego składu Rady 
Uczelni zarządza się wybory dodatkowe, które prze-
prowadza się w terminie 1 miesiąca w trybie okre-
ślonym powyżej.

W razie zakończenia sprawowania funkcji przez 
przewodniczącego Samorządu Studenckiego przed 
końcem kadencji Rady Uczelni jego członkostwo 
wygasa. Nowy przewodniczący Samorządu Studen-
ckiego staje się członkiem Rady Uczelni z chwilą jego 
wyboru, przy czym powinno to nastąpić w terminie 
1 miesiąca. 

W przypadku ustania członkostwa w Radzie 
Uczelni, Senat niezwłocznie powołuje nowego członka 
na okres do końca kadencji. Zdanie pierwsze nie 
ma zastosowania do przewodniczącego Samorządu 
Studenckiego. 

Wyboru członków Senatu dokonuje się zgodnie 
z zapisem § 37 Statutu.

Kandydatów na członków Senatu mogą zgłaszać 
pracownicy Uczelni.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie. 
Wniosek musi zawierać zgodę osoby zgłaszanej 
na kandydowanie.

Członkami Senatu zostają wybrani kandydaci, któ-
rzy otrzymali w głosowaniu kolejno największą liczbę 
głosów do wyczerpania liczby mandatów dla danej 
grupy pracowników.

Przewodniczący Komisji pisemnie informuje kan-
dydatów o wyborze na członka Senatu.

Przedstawiciele studentów wybierani są do Senatu, 
zgodnie z przepisami regulaminu Samorządu Stu-
denckiego. Przewodniczący Samorządu Studenckiego 
informuje Rektora o wyborze przedstawicieli studen-
tów do Senatu.

Kandydatów na Rektora zgłaszają pracownicy 
Uczelni, z wyłączeniem członków Rady Uczelni, 
do przewodniczącego Komisji, który weryfikuje zgło-
szenia pod względem formalnoprawnym.

Przewodniczący Komisji przekazuje zgłoszenia kan-
dydatów na Rektora do Senatu w celu ich zaopinio-
wania. 

Rada Uczelni, po uzyskaniu opinii Senatu wskazuje 
co najmniej dwóch kandydatów na Rektora do prze-
wodniczącego Kolegium nie później niż w terminie 
2 tygodni od podjęcia uchwały przez Senat, z zastrze-
żeniem terminu wskazanego powyżej.

Do zgłoszenia dołącza się uchwałę Rady Uczelni, 
uchwałę Senatu oraz dokumenty potwierdzające speł-
nienie przesłanek określonych poniżej.

Na Rektora zostaje wybrany kandydat, który 
otrzymał bezwzględną większość głosów. Jeżeli żaden 
z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, 
po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne 
głosowanie tego samego dnia. 

W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się 
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym gło-
sowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

Jeżeli w głosowaniu 1 żaden z kandydatów nie 
uzyskał wymaganej większości głosów, wybory Rek-
tora przeprowadza się ponownie, w trybie określonym 
powyżej.

Rektorem Uczelni może być osoba posiadająca co 
najmniej stopień doktora oraz spełniająca poniższe 
warunki: ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą 
dyscyplinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 
bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani 
nie współpracowała z tymi organami; nie ukończyła 
67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Przewodniczący Kolegium zawiadamia ministra 
właściwego ds. szkolnictwa wyższego o wynikach 
wyborów Rektora.
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Mandat członka organów kolegialnych oraz 
Kolegium wygasa przed upływem kadencji w przy-
padku śmierci, utraty statusu pracownika, studenta, 
rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia 
lustracyjnego, niezłożenia informacji lustracyjnej 
lub zaprzestania spełniania wymagań określonych 
w Ustawie lub Statucie.

Mandat członka Komisji wygasa przed upływem 
kadencji w przypadku śmierci, utraty statusu pra-
cownika, studenta, rezygnacji z członkostwa.

Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Uczelni i Sena-
cie stwierdza przewodniczący Senatu. 

W przypadku ustania członkostwa w Radzie 
Uczelni, Senat niezwłocznie powołuje nowego 
członka na okres do końca kadencji, z zastrze-
żeniem dotyczącym przewodniczącego samorządu 
studenckiego.

Skład Senatu uzupełnia się w drodze wyborów 
uzupełniających, do których stosuje się odpowiednio 
postanowienia Statutu dotyczące wyborów.

Wybory uzupełniające do Senatu przeprowadza 
się w ciągu trzech miesięcy od daty wygaśnięcia 
mandatu, w tym samym trybie, co wybory właściwe.

Okres pełnienia mandatu przez studenta w Senacie 
oraz Kolegium trwa dwa lata, czyli od 1 września 
do 31 sierpnia roku kończącego okres dwuletni. 

Mandat Rektora wygasa przed upływem kadencji 
w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, 
rezygnacji, niezłożenia oświadczenia lustracyjnego, 
niezłożenia informacji lustracyjnej lub zaprzestania 
spełniania wymagań określonych w Ustawie lub Sta-
tucie.

Wygaśnięcie mandatu Rektora stwierdza przewod-
niczący Kolegium.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, wybór 
nowego Rektora odbywa się w trybie i na zasadach 
określonych w niniejszym Statucie.

Rektor może być odwołany przez Kolegium 
większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności 
co najmniej 2/3 jego statutowego składu w trybie 
określonym w Ustawie.

Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony 
przez Senat większością co najmniej 1/2 głosów sta-
tutowego składu albo przez Radę Uczelni.

W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu, albo od dnia odwołania Rektora do dnia wyboru, 
obowiązki Rektora pełni najstarszy członek Senatu, 
posiadający co najmniej stopień doktora.

W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, 
którego podstawę stanowi biblioteka. 

Zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uczelni jest gromadzenie, opracowanie i udostęp-
nienie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów infor-
macji naukowej, niezbędnych do realizacji procesu 
dydaktycznego.

Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w Czytel-
niach Naukowych i Czytelni Czasopism oraz poprzez 
wypożyczalnię (na zewnątrz) i systemy elektroniczne.

W skład biblioteki wchodzą m.in.: ośrodek informa-
cji i dokumentacji naukowej, wypożyczalnia, czytelnie 
oraz archiwum. Archiwum jest ogniwem państwowej 
sieci archiwalnej.

Sposób i warunki korzystania z biblioteki oraz 
szczegółowe zasady udostępniania zbiorów i korzysta-
nia z usług biblioteki określa regulamin udostępniania 
zbiorów i korzystania z usług biblioteki.

W związku z funkcjonowaniem systemu biblio-
teczno-informacyjnego Uczelnia może przetwarzać 
następujące dane osobowe: imię/imiona i nazwisko, 
nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodziców (opie-
kunów prawnych), numer telefonu, adres e-mail, 
numer ewidencyjny PESEL, numer karty stałego 
pobytu lub dokumentu potwierdzającego tożsamość 
oraz kraj wydania dokumentu – dla obcokrajow-
ców, datę i miejsce urodzenia, numer oraz serię 
dokumentu tożsamości, adres zamieszkania (stały/
tymczasowy), nazwę uczelni/szkoły/zakładu pracy, 
numer legitymacji studenckiej/uczniowskiej, numer 
albumu słuchacza, kierunek/wydział, rok studiów, 
datę rozpoczęcia i ukończenia studiów/opuszczenia 
uczelni, tryb studiów, status, ID – pole identyfikatora 
(numer karty) czytelnika, numer kodu kreskowego 
legitymacji studenckiej/karty bibliotecznej oraz dane 
o wysokości opłat i kaucji bibliotecznych w celu 
realizacji zadań biblioteki wynikających z ustawy 
o bibliotekach. 

Biblioteką kieruje dyrektor.
Dalsze zapisy znajdujące się w Statucie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
przedstawimy w kolejnych wydaniach „Kwadransa 
Akademickiego”.
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Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 
oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycz-
nych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy przygotowują między-
narodową konferencję naukową pt. „Działanie 
zintegrowanych służb ratowniczych w sytua-
cjach kryzysowych”. Obrady odbywać się będą 
w dniach 10 i 11 października 2019 roku 
w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej 
Uczelni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w między-
narodowej konferencji „Działanie zintegrowanych 
służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie 
charakterystyce wybranych zagrożeń, które 
przedstawią specjaliści z zakresu prognozowania 
zagrożeń, identyfikacji zagrożeń, współdziałania 
w sytuacjach kryzysowych, zwalczania zagrożeń, 
identyfikacji ofiar i prowadzenia czynności pro-
cesowych. W drugim dniu konferencji zorgani-
zowane zostaną pokazy praktyczne.

Konferencja adresowana jest do:
• kadr naukowych i studentów uczelni wyższych 

z obszaru województwa dolnośląskiego, 
• pracowników administracji państwowej 

i samorządowej oraz funkcjonariuszy: woj-
ska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, 
straży miejskiej osób związanych z zarządza-
niem kryzysowym oraz wszystkich zaintere-
sowanych poruszaną tematyką,

• lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek 
wykonujących zadania w zakresie ratownictwa 
medycznego.
Obrady zaplanowano w godzinach 8.00 – 16.15 

(10.10.2019 r.) oraz 8.00 – 13.00 (11.10.2019 r.).
 

konferencje, sympozja, 
seminaria

Działanie zintegrowanych służb 
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych
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konferencje, sympozja, 
seminaria
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Przedstawiciele Pań-
stwowej  Wyższe j 
Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Leg-

nicy 13 lipca 2019 
roku gościli w Lubaw- 

ce, gdzie podczas Święta 
Miasta Lubawka 2019 pre-

zentowali ofertę edukacyjną na rok akademicki 
2019/2020 oraz promowali rekrutacje na studia.

W czasie wydarzenia były przedstawiane zasady 
tegorocznej rekrutacji, warunki studiowania, pomoc 
materialna dla studentów, perspektywy zatrudnie-
nia po ukończeniu cyklu kształcenia oraz wiele 
atrakcji, jakie nierozerwalnie wiążą się z życiem 
studenckim. Przy naszym stosiku każdy otrzymał 
szczegółowy informator prezentujący naszą bazę 
materialną, stale powiększaną i unowocześnianą. 
Podczas targów zaprezentowano również ofertę 
kursów i szkoleń, a także studiów za granicą.

Niejednokrotnie młodzi ludzie dopy-
tywali o bazę noclegową. Niski koszt 
utrzymania w naszym mieście pozwala 
na szybkie znalezienie taniego i atrakcyj-
nego mieszkania blisko Uczelni. Do dys-
pozycji studentów jest również Dom 
Studencki przy ul. Mickiewicza w Legnicy.

Tegoroczne święto Lubawki trwało 
dwa dni, 12 i 13 lipca. Gwiazdą pierw-
szego dnia był zespół Łobuzy. Wcześniej 
na lubawskiej scenie wystąpili: Beatboxer 
Max z Kamiennej Góry, zespół W Porządku 
z Lubawki, DJ Heaven Light, a także duet 
lubawskich producentów muzyki elektro-
nicznej Nilus & Enzo. Dodatkowo pomię-
dzy koncertami publiczność mogła wziąć 
udział w nauce tańców integracyjnych, 
prowadzonej przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Gminy Lubawka oraz ZUMBA Sum-
mer Party. 

W sobotę Święto Lubawki rozpoczęło się 
muzyczną paradą Park Watra – Rynek, pod-
czas której grał zespół The Light Street. 
Następnie zagrały zespoły lokalne, m.in. 
Orkiestra Dęta, Zgoda, Wrzos, Sokoliki, 
Radość oraz Olga. Bezpośrednim suppor-
tem koncertu wieczoru był zespół Rock-
Tube z Kamiennej Góry. Gwiazdą drugiego 
dnia był Łukasz Zagrobelny. 

Jak co roku lubawski rynek gościł 
wielu rękodzielników, lokalnych pasjo-
natów i artystów, prezentujących swoje 
dzieła i wyroby. 

W Lubawce o studiach 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
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28 czerwca zainaugurowano obchody 20-lecia 
działalności Sztolni Kowary – Jelenia Struga. To 
unikatowe przedsięwzięcie rozpoczęło się w 1999 
roku. Dziś Kopalnia Liczyrzepa jest najstarszą 
trasą podziemną funkcjonującą w Kowarach. 
W uroczystym spotkaniu zorganizowanym z tej 

okazji wzięli udział mgr Robert Burba – kanclerz 
i mgr Jerzy Stefaniak – zastępca kanclerza Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
Dwadzieścia lat temu opuszczonymi wyrobiskami 

w dolinie Jeleniej Strugi zainteresowali się dwaj wiel-
kopolscy przedsiębiorcy. Sztolnie zostały odgruzowane 
i zabezpieczone. Przebito także dodatkowy, kilkumetrowy 
chodnik łączący te wyrobiska. W kwietniu 2000 r. pod-
ziemną trasę udostępniono zwiedzającym. Przy sztolniach 
zbudowany został hotel. Niedługo potem w jednych z bocz-
nych korytarzy uruchomiono inhalatorium radonowe.

Hotel położony jest w zacisznej dolinie otoczonej 
gęstym lasem, wśród dzikiej natury przesyconej szumem 
strumyków i śpiewem ptaków Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Kompleks nazywa się dziś „Jelenia Struga 
MEDICAL  SPA – CUDna wySPA Karkonoszy” i jest nie 
tylko hotelem, ale również centrum odnowy biologicznej. 

20 lat Jeleniej Strugi
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III Forum Stypendystów 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwo- 
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
13 lipca odbywało się III Forum Stypendystów, 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Studenci 
dyskutowali między innymi o funkcjonowaniu wspólnot 
akademickich, zaangażowaniu stypendystów w życie 
wspólnot i programie formacyjnym. Wydarzenie 
odbywało się w ramach obozu, który zorganizowano 
w dniach 9 –15 lipca. Dzięki temu Legnica gościła 
blisko 650 osób, między innymi z Warszawy, Krakowa, 
Poznania, Szczecina i Wrocławia.

W Legnicy stypendyści zamieszkali w seminarium, 
ale również w kilku przystosowanych do tego miejskich 
szkołach. Legnicki obóz stypendystów Fundacji miał 
bardzo bogaty program, m.in.: zwiedzanie legnickich 
zabytków, kościołów i sanktuariów, udział w mszach 
i spotkaniach formacyjnych, wyjazdy do Legnickiego 
Pola, Karpacza, na Śnieżkę i do Krzeszowa.

Uświetnieniem wydarzenia był jazzowy koncert 
w wykonaniu stypendystów i absolwentów Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia dla legniczan. Na scenie 
w Rynku wystąpili The Whoop Group i Krzysztof 
Majda.

Niedzielę goście spędzali w legnickich parafiach. 
Mieli okazję opowiedzieć tamtejszym parafianom, 
czym jest Fundacja, co jej zawdzięczają i czym się 
w życiu zajmują. Legniccy parafianie na niedzielne 
popołudnie zapraszali stypendystów do swoich domów 
na obiady. Obóz zakończył się w poniedziałek 15 lipca.

Z dobrodziejstw programu stypendialnego Fundacji 
korzysta blisko 2 tysiące osób, z czego około 30 to 
legniczanie. Od czasu jej założenia wsparcie otrzymało 
ok. 10 tys. młodych ludzi – od siedmiolatków 
po absolwentów wyższych uczelni o bardzo różnych 
specjalnościach.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona w Legnicy oraz studenci naszej Uczelni 
otrzymali podziękowanie od Fundacji Medicover 
za udział w trzeciej polskiej edycji konkursu o 
Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii - Queen 
Silvia Nursing Award 2018.

Nagroda przyznawana jest od 2013 r. Obecnie 
ubiegać się o nią mogą studenci pielęgniarstwa 

Fundacja Medicover 
podziękowała Uczelni

oraz osoby będące w trakcie realizacji pielęg-
niarskiej w Szwecji, Finlandii, Niemczech oraz 
Polsce.

Stypendium ma na celu umożliwienie rozwoju 
młodym i zaangażowanym osobom, wzbudzenie 
dialogu na temat opieki nad osobami starszymi 
i cierpiącymi na demencję oraz podkreślenie 
znaczenia zawodu pielęgniarski i pielęgniarza.
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XVIII Zlot Klubu Zabytkowych Mercedesów
Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze był jednym 

z miejsc, które odwiedzili uczestnicy XVIII Zlotu 
Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2019. 
W sumie na jeleniogórskim Rynku w dniach 20 – 23 
czerwca bieżącego roku można było podziwiać 86 
maszyn spod znaku Mercedesa.

Uczestnicy zlotu dojechali z najróżniejszych stron 
Polski, nawet bardzo odległych miejsc – jak Szcze-
cin czy Gdańsk oraz z zagranicy – Czech, Niemiec, 
Słowacji, Szwecji i Litwy. Modele samochodów, które 
pojawiły się w Jeleniej Górze, to prawdziwy przekrój 
aut produkowanych pod marką Mercedes, począw-
szy od lat 30-tych, a skończywszy na początku lat 
90-tych. 
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Najstarszy model biorący udział w Star 
Drive 2019 to Mercedes-Benz W21, pocho-
dzący z 1934 roku.  Za jego kierownicą 
zasiadła Maja Włoszczowska – polska 
kolarka górska, mistrzyni olimpijska, 
mieszkanka Jeleniej Góry.

Jedną z największych atrakcji zlotu 
był niewątpliwie Mercedes-Benz 300 
SL Gullwing/W198 z 1954 roku, osią-
gający maksymalną prędkość do 250 
km/h. Gullwing, czyli „skrzydło mewy”, 
zawdzięcza swoją nazwę podnoszonym 
do góry drzwiom, które kształtem przy-
pominają skrzydła. Powyższa nazwa przy-
lgnęła historycznie do tego modelu. W 
Polsce jeździ jedyny, doskonale zachowany 
egzemplarz. Podczas imprezy fani motory-
zacji mieli możliwość uzyskania wielu cieka-
wych informacji od właściciela Gullwinga, 
samochód jest w tym momencie poddawany 
serwisowi w MBCC po niezwykle prestiżo-
wym i wymagającym wyścigu MilleMiglia.

W XVIII Zlocie Zabytkowych Mercede-
sów StarDrive Poland 2019 uczestniczył 
również Mateusz Damięcki – polski aktor 
teatralny, filmowy, telewizyjny oraz dub-
bingowy, a prywatnie pasjonat zabytko-
wych mercedesów, kierowca Mercedesa C 
123 z 1980 r., którego na co dzień można 
zobaczyć w Classic Corner, we wrocławskim 
salonie Grupy Wróbel.

Zabytkowe mercedesy gościły w Jele-
niej Górze po raz pierwszy, ale biorąc pod 
uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, 
a także turystów, najprawdopodobniej nie 
po raz ostatni.

Podczas XVIII Zlotu Zabytkowych Mer-
cedesów Star-Drive Poland 2019 przedsta-
wiano zasady rekrutacji na studia w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy na rok akademi-
cki 2019/2020, warunki studiowania oraz 
szczegółowe informacje na temat oferowa-
nych kierunków kształcenia.




