
 

 
 

 Uchwała zarządu Nr 1/11/2019 

Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie 

 

z dnia 15 listopada 2019 roku 

w sprawie zmian w statucie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

 

 

Zarząd Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie będącej Założycielem Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie 

działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 6 oraz art. 28 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) uchwala, co następuje: 

§1. 

1. Niniejszym dokonuje się zmian w treści statutu Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w 

Warszawie w ten sposób, że: 

1) w § 6 ust. 4 pkt 13 statutu prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, że słowo „działanie” 

zastępuje się słowem „działania”, 

2) w §11 ust. 2 po wyrazie „stopni” dodaje się słowo „naukowych”, 

3) §12 ust. 4 pkt 16 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§12.4.16) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi podmiotami w sprawach dydaktycznych 

i naukowych;”, 

4) w §12 ust. 6 statutu prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, że słowo „funkcję” zastępuje się 

słowem „funkcje”, 

5) w §12 ust. 7 statutu prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, że słowo „powołanej” zastępuje 

się słowem „powołane”, 

6) w §13 ust. 3 pkt 3 statutu prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, że słowo „decyzje” zastępuje 

się słowem „decyzji”, 

7) w §13 ust. 3 pkt 10 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§13.3.10) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi podmiotami z zastrzeżeniem§ 12 ust. 4 

pkt 16;”, 

8) w §14 ust. 2 pkt 8 słowo „kształcenia” zastępuje się zwrotem „uczenia się”, 

9) §22 ust. 1 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 



 

 
 

„§22.1. Komisje, o których mowa w §20 i §21, powoływane są na  czteroletnie kadencje. Kadencja 

rozpoczyna się w dniu 1 października roku powołania i trwa do 30 września w roku, w którym 

upływa kadencja.” 

10) W §23 ust. 3 statutu po zwrocie „po zakończeniu” dodaje się słowo „jej”. 

2. Ujednolicona treść statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019 roku. 

 

 

…………………………………….    

 


