
  

UCHWAŁA NR 377/VI/XI/2019 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 
z dnia 26 listopada 2019 r. 

 
w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 
Na podstawie § 9 ust. 2 w związku z § 29 ust. 1 i 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ 
w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie  

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządza się wybory do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „UKW”. 
 

§ 2. Spośród zgłoszonych kandydatów na członków UKW Senat dokonuje wyboru: 
1) trzech nauczycieli akademickich;  
2) jednego pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim; 
3) jednego studenta; 

 
§ 3. Termin zgłaszania kandydatów na członków UKW upływa w dniu 9 grudnia 2019 r. 

 
§ 4. Termin powołania przez Senat UKW, spośród zgłoszonych kandydatów, ustala się 

na dzień 17 grudnia 2019 r. 
 

§ 5. 1. Kandydatów na członka UKW zgłasza się aktualnemu Przewodniczącemu 
UKW, który przedkłada Przewodniczącemu Senatu listy poprawnie zgłoszonych kandydatów 
wraz z kartami zgłoszenia w terminie do 13 grudnia 2019 r.  

2. Ustala się wzór karty zgłoszenia kandydata na członka UKW, w tym: 
1) nauczyciela akademickiego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 
2) pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim, stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały; 
3) studenta, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 

3. Wzory kart, o których mowa w ust. 2, udostępnia się na stronie internetowej PWSZ                  
w Koninie (www.pwsz.konin.edu.pl). 
        
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 
 

           /-/prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
Radca prawny 
/-/ K. Klapsa  
 
 



 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 377/VI/XI/2019 
       Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26.11.2019 r. 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

NA CZŁONKA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

(nauczyciela akademickiego) 

   

 
 
Niniejszym zgłaszam kandydata: 

- imię i nazwisko: ...................................................................................................................... 

- stanowisko pracy: .................................................................................................................. 

- Wydział .……………………………………………………………..................................... 

 
 
Dane osoby zgłaszającej kandydata: 

- imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

- stanowisko pracy: .................................................................................................................. 

- student: Wydział ....................................................................................................................   

     kierunek: ............................................................................semestr studiów .......... 

       
             
...........................,     …...............                   .................................…………………………… 
     (miejscowość)                       (data)                                                         (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 
 

 
 
 
 

Oświadczenie kandydata: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zgłoszenie mojej kandydatury 

na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie. 

 
...........................,     …...............                   .................................…………………………… 
    (miejscowość)                        (data)                                                               (czytelny podpis kandydata) 
 

 

 

 

 

 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 9 grudnia 2019 r. Zgłoszenia należy przekazać na adres: 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, Biuro Rektora, pokój 201. 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 377/VI/XI/2019 
       Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26.11.2019 r. 
 

 

 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

NA CZŁONKA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

(pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim) 

 

 
 
Niniejszym zgłaszam kandydata: 

- imię i nazwisko: ...................................................................................................................... 

- stanowisko pracy: ................................................................................................................... 

- komórka organizacyjna Uczelni:.…………………………………………………………… 

 
 
Dane osoby zgłaszającej kandydata: 

- imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

- stanowisko pracy: .................................................................................................................. 

- student: Wydział ....................................................................................................................   

     kierunek: ............................................................................semestr studiów .......... 

     
             
...........................,     …...............                   .................................…………………………… 
        (miejscowość)                            (data)                                                           (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 
 

 
 
 
 

Oświadczenie kandydata: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zgłoszenie mojej kandydatury 

na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie. 

 
...........................,     …...............                   .................................…………………………… 
        (miejscowość)                            (data)                                                                       (czytelny podpis kandydata) 
 

 

 

 

 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 9 grudnia 2019 r. Zgłoszenia należy przekazać na adres: 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, Biuro Rektora, pokój 201. 
 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr 377/VI/XI/2019 
       Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26.11.2019 r. 
 

 

 

 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

NA CZŁONKA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

(studenta) 

 

 
 
Niniejszym zgłaszam kandydata: 

- imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

- student: Wydział ....................................................................................................................   

     kierunek: ............................................................................semestr studiów ........... 

 
 
Dane osoby zgłaszającej kandydata: 

- imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

- stanowisko pracy: .................................................................................................................. 

- student: Wydział ....................................................................................................................   

     kierunek: ............................................................................semestr studiów ........... 

     
             
...........................,     …...............                   .................................…………………………… 
        (miejscowość)                            (data)                                                           (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 
 

 
 
 
 

Oświadczenie kandydata: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zgłoszenie mojej kandydatury 

na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Koninie. 

 
...........................,     …...............                   .................................…………………………… 
        (miejscowość)                            (data)                                                                        (czytelny podpis kandydata) 
 

 

 

 

 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 9 grudnia 2019 r. Zgłoszenia należy przekazać na adres: 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, Biuro Rektora, pokój 201. 


