
 

UCHWAŁA NR 382/VI/XII/2019 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od 

kandydatów 

 

Na podstawie § 9 ust. 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 w związku z pkt II ppkt 1 Regulaminu wyborczego PWSZ w Koninie 

stanowiącego załącznik nr 3 do statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujący terminarz działań zmierzających do wyboru rektora 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie: 

1) termin zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora do Rady Uczelni przez 

uprawnione podmioty (pkt II ppkt 2 i 3 zdanie drugie Regulaminu wyborczego):  

- co najmniej dziesięciu pracowników Uczelni zatrudnionych w pełnym wymiarze   

czasu pracy, 

- Radę Uczelni, 

ustala się do dnia 28 lutego 2020 r.; 

2) termin zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora do Przewodniczącego Senatu 

przez co najmniej siedmiu członków Senatu (pkt II ppkt 6 Regulaminu wyborczego) ustala się 

do dnia 28 lutego 2020 r.; 

3) Rada Uczelni i Przewodniczący Senatu przedkładają Senatowi celem 

zaopiniowania wykazy zgłoszonych kandydatów na stanowisko rektora wraz z wymaganymi 

oświadczeniami do dnia 19 marca 2020 r.; 

4) Rada Uczelni i Przewodniczący Senatu kierują zgłoszenia wraz z opiniami Senatu 

i wymaganymi oświadczeniami do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej do 

dnia 27 marca 2020 r. 

 

§ 2. 1. Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie  stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały. 

2. Druk oświadczenia o spełnianiu wymogów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Druki, o których mowa w ust. 1 i 2 udostępnia się na stronie internetowej PWSZ 

w Koninie (www.pwsz.konin.edu.pl)  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

          /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

Radca prawny 

/-/ K. Klapsa   


