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STATUT
WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ 

W  POZNANIU

W. S. H. ma charakter szkoły akademickiej. 
. WTS.H. ma za zadanie krzewić nauki i umie
jętności handlowe w szerokiem tych pojęć zna
czeniu. Do tego celu dąży ona przez: a) do
starczenie młodzieży wyższego wykształcenia 
zawodowego, b) pielęgnowanie badań i prac 
naukowych, c) szerzenie wiedzy specjalnej w spo
łeczeństwie.

W. S. H. podlega władzy nadzorczej Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

,bez pośrednictwa podległych Ministerstwu władz 
1 szkolnych.

W. S. H. utrzymuje się: a) z opłat uiszczanych 
przez studentów, b) z dodatków do podatku 
przemysłowego na rzecz szkół zawodowych,

I. Zasady ogólne.

§ 1-

§ 2.

§ 3.



c) z dotacyj publicznych lub prywatnych i sub 
wencyj. Sposób wydatkowania dochodów pod 
lega kontroli ze strony Ministra Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego.

§ 4.
W. S. H. zarządza samodzielnie zapisami i da

rowiznami na jej rzecz poczynionemi oraz ma 
prawo dysponowania swymi dochodami.

§ 5.
W. S. H. przysługuje prawo wolności nauk 

i nauczania. Każdy wykładający ma prawo po
dawania i oświetlania z katedry według swego 
naukowego przekonania i sposobem naukowym 
wszelkich zagadnień, wchodzących w zakres ga
łęzi wiedzy, której się poświęca, ma on tak samo 
swobodę w wyborze metod wykładów i ćwiczeń.

§ 6.
W. S. H. jest szkołą jednowydziałową z moż

nością specjalizowania się w rozmaitych działach 
pracy zawodowej, handlowym, bankowym, ubez
pieczeniowym komunikacyjnym, konsularnym, 
spółdzielczym i pedagogicznym.

§ 7.
Językiem wykładowym i urzędowym W. S. H, 

jest język polski. Nauka języków nowożytnych 
może się odbywać w językach obcych.
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Władzami W. S. H. są: 1. Kuratorjum, 2. Dy
rektor, 3. Wydział Profesorów.

§ 9.
W, S. H. uprawniona jest do używania pie

częci „Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu", 
opatrzonej godłem wyobrażającem herb miasta 
Poznania, skombinowany z emblematami handlu 
i przemysłu.

II. Władze Wyższej Szkoły Handlowej 
w Poznaniu.

A- K u r a t o r j u m .
§ 10.

Najwyzsza władza W. S. H. jest Kuratorjum, 
Składa się ono z:

a) 8-miu przedstawicieli Izby przemysłowo- 
handlowej w Poznaniu, ew. z przedstawi
cieli innych Izb przemysłowo-handlowych 
Zachodniej Polski, zależnie od uznania 
Izby przemysłowo-handlowej w Poznaniu. 
W  skład przedstawicieli Izby wchodzą 
z urzędu wszyscy członkowie Komisji ad
ministracyjnej wraz z Syndykiem,

b) delegata Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego,

c) delegata Ministerstwa Przemysłu i Handlu,
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d) Prezydenta m. Poznania lub jego zastępcy,
e) dwóch przedstawicieli Wydziału Prawno- 

Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego,
f) delegatów czynników, udzielających Szkole 

znaczniejszych funduszy na utrzymanie. 
Delegatów tych kooptuje Kuratorjum Szkoły 
większością 2/3 wszystkich swoich człon
ków, z tem, że o tę samą liczbę powiększa 
się liczba reprezentantów Izby przemy
słowo-handlowej w Poznaniu w Kuratorjum 
W. S. H.,

g) dwóch przedstawicieli z grona nauczycieli 
na W. S. H. w Poznaniu,

h) Dyrektora W. S. H. w Poznaniu.
Przewodniczącym Kuratorjum jest z urzędu 

Prezes Izby przemysłowo-handlowej w Poznaniu, 
a zastępcą tegoż I. Wiceprezes Izby.

§ ii-
Czas urzędowania członków Kuratorjum trwa 

3 lata, mogą oni być wybierani na dalszą kadencję 
urzędowania.

§ 12.
Kuratorjum normuje samodzielnie sposób swego 

urzędowania, pod rygorem niniejszego statutu. 
Odnośne uprawnienia może Kuratorjum przeka
zywać specjalnym komisjom oraz Dyrektorowi
W . S. H.
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Do zakresu działania Kuratorjum należą:
a) uchwalanie regulaminu wewnętrznego, prze

pisów porządkowych, programów, wykła
dów;

b) mianowanie profesorów zwyczajnych, nad
zwyczajnych, docentów, lektorów i asysten
tów W. S. H. oraz innych wykładających na 
propozycję Dyrektora W. S. H.f a po uzgod
nieniu z wydziałem profesorów W. S. H. — 
Dyrektora, profesorów zwyczajnych i nad
zwyczajnych W. S. H. zatwierdza Minister 
W. R. i O. P. O nominacji docentów 
W. S. H., innych wykładających, nauczycieli, 
lektorów i asystentów należy zawiadomić 
Ministra W. R. i O. P.;

c) przedkładanie Ministrowi W. R. i O. P. pro
gramu wykładów do zatwierdzającej wia
domości;

d) zatwierdzanie i rozwiązywanie umów z wy
kładającymi i z funkcjonarjuszami Szkoły 
w granicach budżetu, udzielanie urlopów 
ponad 2 tygodnie i zawieszanie w urzę
dowaniu ;

e) władza dyscyplinarna nad Dyrektorem, 
wykładającymi i pomocniczym personelem 
naukowym szkoły;

f) zarządzanie funduszami szkoły;
g) troska o zdrowie moralne młodzieży i opie-

§ 13.



ka nad jej stanem materjalnym (stypendja, 
spółdzielnie, domy akademickie);

h) wyrokowanie w sprawach dyscyplinarnych 
studenckich oraz zrzeszeń studenckich;

i) zatwierdzanie wieców oraz regulaminów 
zrzeszeń studenckich;

j) uchwała w sprawie zamknięcia szkoły:
k) uchwalanie wszelkich innych spraw, tyczą 

cych się szkoły, które Dyrektor W. S. H 
przedłoży;

1) Kuratorjum nie służy prawo wydawania 
zarządzeń i poleceń Dyrektorowi i profe
sorom w sprawach naukowych, dydaktycz
nych i pedagogicznych.

§ 14.
Wszelkie umowy obowiązujące Izbę przemy- 

słowo-handlową w Poznaniu pod względem ma
jątkowym muszą być przez nią załatwiane.

§ 15.
Warunki ważności uchwał Kuratorjum są:
a) imienne zwołanie przez prezesa członków 

Kuratorjum przynajmniej na 24 godzin przed 
terminem zebrania z podaniem porządku 
obrad;

b) przewodniczenie przez prezesa lub jego 
zastępcę;



c) obecność na posiedzeniu więcej niż połowy 
członków Kuratorjum, w tem przynajmniej 
połowy członków Izby;

d) bezwzględna większość głosów obecnych 
na posiedzeniu członków; w razie równości 
głosów, głos przewodniczącego rozstrzyga;

e) głosowanie zasadnicze jest jawne; o taj
ności decyduje zwyczajna większość głosów;

f) uchwały w sprawach nie wymienionych 
w porządku obrad mogą zapadać tylko 
wówczas, gdy wszyscy obecni zgodzą się 
na ich rozważanie i decydowanie;

g) za Kuratorjum podpisuje prawomocnie pre
zes lub jego zastępca i Dyrektor W. S. H.

Prezes lub jego zastępca na wniosek Dyrektora 
lub z własnej inicjatywy w porozumieniu z Dyrek
torem zwołuje posiedzenie Kuratorjum. Na żąda
nie v 3 członków Kuratorjum, prezes obowiązany 
jest zwołać posiedzenie.

Z każdego posiedzenia Kuratorjum sporządza 
się protokół, którego odpis przesyła się do wia
domości Ministra W. R. i O. P.

Prezes z ważnych powodów ma prawo zawiesić 
wykonanie uchwały Kuratorjum; w tym razie 
przedstawia sprawę do uchwalenia na najbliż- 
szem posiedzeniu Kuratorjum, najpóźniej w ciągu 
dni 14. Gdyby Kuratorjum potwierdziło swą pier
wotną uchwałę, prezes obowiązany jest ją wy
konać.
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B. D y r e k t o r .

§ 16.
Dyrektora W . S. H. mianuje Kuratorjum, a za

twierdza Minister W. R. i O. P. na trzy lata.
Bezpośrednie kierownictwo i władza wyko

nawcza W. S. H. należą do Dyrektora, pod nad
zorem Kuratorjum.

O ile Kuratorjum decyzji sobie nie rezerwuje, 
prezentuje Dyrektor Wyższą Szkołę Handlową 
na zewnątrz, pertraktuje w jej imieniu z wła
dzami i osobami prywatnemi, zawiera kontrakty, 
rozporządza przyznanemi na utrzymanie zakładu 
środkami pieniężnemi w ramach uchwalonego 
budżetu, załatwia i podpisuje korespondencję 
imieniem Szkoły prowadzoną.

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za nale
żyte przestrzeganie ustaw i rozporządzeń urzę
dowych, imatrykuluje słuchaczów, udziela urlo
pów, czuwa nad porządkiem na terytorjum Szkoły, 
jest odpowiedzialny za uporządkowany bieg na
uczania i za odpowiednie używanie oddanych 
środków, służących Szkole.

§ 17.
Dyrektor jest przełożonym urzędników i po

mocniczych sił naukowych W. S. H. i ma nadzór 
nad kasą Szkoły.

8



C. G r o n o  n a u c z y c i e l s k i e .

§ 18.
Do grona nauczycielskiego W. S. H. należą:
a) Dyrektor W. S. H. jako przewodniczący;
b) wybrani na wykładających na W. S. H. 

profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, do
cenci i lektorzy Uniwersytetu Poznańskiego 
oraz innych szkół akademickich;

c) profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, do
cenci i lektorzy W. S. H.;

d) specjaliści, wyznaczeni na wykładających, 
a stojący poza szkołami akademickiemi.

Obowiązki i pobory wszystkich członków 
grona nauczycielskiego określają umowy, zawie
rane między nimi a dyrektorem W. S. H.

Do najważniejszych obowiązków każdego wy
kładającego należą:

a) prowadzenie badań naukowych i twórcza 
praca naukowa,

b) wykładanie i prowadzenie ćwiczeń i se- 
minarjów conajmniej w liczbie godzin wska
zanej w umowie lub w dekrecie nomina
cyjnym,

c) zawiadostwo zbiorami szkolnemi i kiero
wanie seminarjum,

d) egzaminowanie z wykładanego przedmiotu,
ej branie udziału w posiedzeniach grona na

uczycielskiego i obejmowanie referatów.
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D. W y d z i a ł  P r o f e s o r ó w .
§ 19.

Do Wydziałów profesorów W. S. H. należą:
a) Dyrektor W. S. H. jako przewodniczący,
b) profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni 

Uniwersytetu Poznańskiego, wykładający 
na W. S. H.,

c) profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni 
W. S. H ,

d) dwóch delegatów docentów W. S. H„ wy
bieranych na rok akademicki przez grono 
docentów W . S. H.,

e) delegaci reszty grona nauczycielskiego 
W. S. H„ wybierani przy końcu każdego 
roku szkolnego przez grono nauczycielskie, 
a przedstawiający lU tejże kategorji wy
kładających.

§ 20.
Do zakresu działania wydziału profesorów na

leżą:
a) czuwanie nad rozwojem nauki i szerzeniem 

wiedzy przez należytą organizację nauczania 
oraz wykłady, odczyty publiczne i wyda
wnictwa;

b) przedstawianie wniosków o mianowaniu 
i usuwaniu profesorów, docentów i wykła
dających oraz naukowych sił pomocniczych;

c) wydawanie opinji naukowych;
d) układanie preliminarza potrzeb naukowych;
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e) dopuszczanie słuchaczów do egzaminów 
i zaliczanie im studjów;

f) powoływanie egzaminatorów i referentów;
g) uchwalanie planów nauk.
Wydział ma prawo przelać część swoich 

uprawnień na Dyrektora W. S. H.
Dyrektor W. S. H., z ważnych powodów, ma 

prawo zawiesić wykonanie uchwały wydziału 
profesorów. W  takim razie przedstawia sprawę 
do uchwalenia na najbliższem posiedzeniu wy
działu profesorów, najpóźniej w przeciągu 14 dni. 
Gdyby wydział profesorów potwierdził swą pier
wotną uchwałę, Dyrektor obowiązany jest ją wy
konać.

Warunki ważności uchwał wydziału profe
sorów są:

a) imienne zwołanie członkow wydziału pro
fesorów przez Dyrektora na 24 godzin 
przed terminem zebrania z podaniem po
rządku obrad;

b) obecność przynajmniej połowy jego człon
ków;

c) przewodniczenie przez Dyrektora W. S. H.;
d) bezwzględna większość głosów, przyczem 

głos przewodniczącego liczy się i w razie 
równości głosów przeważa.

Uchwały w sprawach niewymienionych w po
rządku obrad mogą zapadać, gdy większość zgodzi 
się na rozważanie i zadecydowanie; wyłączone 
są jednak w takim razie sprawy osobiste i do
tyczące nieobecnego członka wydziału.
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Terminy zebrań wydziału profesorów oznacza 
Dyrektor. Dyrektor jest zobowiązany zwołać 
wydział profesorów, jeżeli tego żąda x/3 jego 
członków.

Z każdego posiedzenia wydziału profesorów 
sporządza się krótkie sprawozdanie, którego od
pis przedkłada się do wiadomości Kuratorjum 
W. S. H. i Ministra W. R. i O. P.

§ 21.
Pomocnicze siły naukowe mianuje Kurato

rjum, na wniosek Dyrektora W. S. H., bez za
twierdzenia przez Ministra W . R. i O. P.

III. Zakłady.
§ 22.

W. S. H. może posiadać zakłady potrzebne 
do celów nauczania. Mogą też być tworzone 
zakłady, poświęcone wyłącznie badaniom nauko
wym.

§ 23.
Na czele każdego zakładu stoi profesor, któ

remu Dyrektor, za zgodą wydziału profesorów, 
powierzył kierownictwo.

IV. Komisje.
§ 24.

Kuratorjum może spełniać swoje funkcje za 
pomocą komisji stałych lub ad hoc powołanych.

12



V. Studja i studenci.

W. S. H. obejmuje trzy lata studjów. Rok 
szkolny dzieli się na trzy trymestry.

Nauka w W. S. H odbywa się według planu 
naukowego, zatwierdzonego przez Ministra W. R. 
i O. P. Jako uzupełnienie nauki służą zwiedzanie 
fabryk i różnych urządzeń do popierania handlu 
oraz wycieczki naukowe, krajowe i zagraniczne, 
do wybitnych miejsc handlowych, przemysłowych 
i innych.

j^-26.
Nauczanie obejmuje wykłady, ćwiczenia i se- 

minarja obowiązkowe i do wyboru. Opłaty 
szkolne ustanawia Kuratorjum.

Aby uzyskać prawo studjowania na W. S. H. 
trzeba się zapisać w charakterze słuchacza zwy
czajnego (słuchaczki zwyczajnej), bądź wolnego 
słuchacza (wolnej słuchaczki). Warunkiem przy
jęcia w poczet słuchaczy (słuchaczek) zwyczaj
nych jest wykazanie się świadectwem dojrzałości, 
uzyskanem w jednej z państwowych szkół śred
nich ogólnokształcących lub specjalnych.

Uczniowie szkół prywatnych polskich oraz 
szkół obcych mogą być przyjęci w charakterze 
słuchaczy (słuchaczek) zwyczajnych W. S. H. tylko
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wtedy, jeżeli świadectwa szkół średnich, które 
ukończyli (ukończyły), uznane zostały przez Mini
sterstwo W. R. i O. P. za równoznaczne ze świa
dectwami dojrzałości państwowych szkół polskich.

Słuchaczów wolnych (słuchaczki wolne) przyj- 
muje się- w miarę wolnych miejsc.

Słuchacze wolni otrzymują tylko poświad
czenie frekwentacji i świadectwo ze złożonego 
kolokwjum.

Wszystkich słuchaczów i wszystkie słuchaczki 
obowiązują przepisy naukowe, egzaminacyjne 
i dyscyplinarne, wydane przez W. S. H.

§ 28.
Kuratorjum ma prawo ograniczania liczby 

przyjmowanych słuchaczów (słuchaczek) oraz za
stosowania przy przyjmowaniu kandydatów (kan
dydatek) konkursu matur, ewentualnie egzaminów 
wstępnych.

§ 29.
O przyjęciu wolnych słuchaczy (wolnych słu

chaczek) rozstrzyga Dyrektor.

Słuchacze (słuchaczki) mają prawo zdawania 
egzaminów. Egzaminy odbywają się publicznie 
przy początku drugiego i trzeciego roku.

Po trzech latach studjów mają prawo składania 
egzaminu dyplomowego, po pomyslnem złożeniu

14



egzaminów pierwszego i drugiego roku, poczem 
otrzymują dyplom nauk handlowych, z podaniem 
odnośnych działów W. S. H.: handlowego, banko
wego, ubezpieczeniowego, komunikacyjnego, kon-

I sularnego, spółdzielczego oraz pedagogicznego, 
uprawniającego do nauczania w średnich szkołach 
handlowych.

Egzamin dyplomowy składa się: z publicznego \ 
egzaminu ustnego z przedmiotów obowiązkowych J 

^trzeciego roku studjów, z piśmiennej pracy klau- 1 
żurowej, czterogodzinnej z jednego z przedmiotów f

I głównych, wykładanych w W. S. H., oraz z piś- \ 
miennej pracy domowej, przygotowanej w prze- I 
ciągu 48 godzin z jednego z przedmiotów głów-*'

: nych, wykładanych w W. S. H.

§ 31.
Przy egzaminach dyplomowych przewodniczy 

Komisarz rządowy, mianowany przez Ministra 
*W. R. i O. P.

VI. Przepisy końcowe.

§ 32.
[ Każda zmiana niniejszych przepisów organi
zacyjnych zależy od zatwierdzenia przez Ministra 
w. R. i O. P. odnośnej uchwały Kuratorjum, 
y sprawach naukowych, pedagogicznych i dydak- 
(wcznych na wniosek wydziału profesorów.
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W  razie zamknięcia szkoły, o czem decyduje 
Kuratorjum, przy obecności 2/3 swych członków 
głosami conajmniej 8/* obecnych, majątek zakładi 
przypada w całości na rzecz Izby przemysłowo' 
handlowej w Poznaniu, która przeznaczy go n: 
polskie cele oświatowe przemysłowo-handlowe

§ 33.

Niniejszy Statut Wyższej Szkoły H? ldlowe j 
w Poznaniu zatwierdzam.

Warszawa, dnia 19 lipca 1926 r.

Minister Wyznań Religijnydjj 
i Oświecenia Publicznego.

(podp.) A. Sujkowski.

Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego.
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