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Uchwała nr 3/2020 
Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
 

z dnia 21 stycznia 2020 r.  
 

w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w roku 2020. 
 

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 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 (z późn. zm.) 
 

uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Ustala się szczegółowy harmonogram czynności wyborczych w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie w brzmieniu:  
 

LUTY 2020 R. 
WYBORY KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI  

 
 

25 lutego 2020 r. godz. 9:30, sala (5B) im. prof. A. Sobczaka  
 
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  
- wybór 2 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych 
kandydatów  
 
25 lutego 2020 r. godz. 13:30, sala (5B) im. prof. A. Sobczaka 
 
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień 
doktora  
- wybór 11 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych 
kandydatów  
 
25 lutego 2020 r. godz. 14:30, sala (5B) im. prof. A. Sobczaka 
 
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora  
- wybór 3 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych 
kandydatów  
 
Uwaga: Kandydatury do wyżej wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata  
i oświadczeniem o spełnieniu wymagań należy zgłaszać na ustalonym przez Uczelnianą 
Komisję Wyborczą wzorze karty zgłoszenia oraz przekazać wraz z oświadczeniem 
(w zaklejonych kopertach) na adres: Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ 
w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1, pokój 201 do dnia 18 lutego 2020 r.  
do godz. 15:00. 
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KWIECIE Ń 2020 R. 
WYBORY REKTORA 

 
 
7 kwietnia 2020 r. godz. 12:00, Sala Senatu  
Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybór Rektora 
  
Uwaga: Zgłaszanie kandydatów odbywa się zgodnie z uchwałą 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 ustalonym 
przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wzorze karty zgłoszenia. Termin składania zgłoszeń 
upływa 28 lutego 2020 r.  
Zgłoszenia należy przekazać (w zaklejonych kopertach) na adres: Rada Uczelni PWSZ  
w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1, pokój 126 albo, w przypadku zgłoszenia 
kandydatów przez członków Senatu na adres: Przewodniczący Senatu PWSZ w Koninie,  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni, pokój 201. 

 
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU  

 
28 kwietnia 2020 r. godz. 10:00, sala (5B) im. prof. A. Sobczaka 
 
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  
- wybór 2 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów  
 
28 kwietnia 2020 r. godz. 12:00, sala (5B) im. prof. A. Sobczaka 
 
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień 
doktora  
- wybór 10 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów 
 
28 kwietnia 2020 r. godz. 13:00, sala (5B) im. prof. A. Sobczaka 
 
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora  
- wybór 3 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów  
 
Uwaga: Kandydatury do wyżej wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata  
i oświadczeniem o spełnieniu wymagań należy zgłaszać na ustalonym przez Uczelnianą 
Komisję Wyborczą wzorze karty zgłoszenia oraz przekazać wraz z oświadczeniem 
(w zaklejonych kopertach) na adres: Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ 
w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1, pokój 201 do dnia 21 kwietnia 2020 r.  
do godz. 15:00. 
 
Po dokonaniu wyboru na Rektora, na członków do Kolegium Elektorów oraz do Senatu, 
kandydaci zobowiązani są zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 
2006 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) do złożenia Rektorowi „Oświadczenia 
lustracyjnego” (załącznik nr 1 do uchwały), a w przypadku jego wcześniejszego złożenia 
przez kandydata „Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 2 do 
uchwały).  
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Wyżej wymienione dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją, czy jest 
to oświadczenie lustracyjne, czy informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  
i dostarczyć do Rektora PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201. Obowiązek złożenia 
oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.  
 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

   Przewodniczący  
     Uczelnianej Komisji Wyborczej 
               PWSZ w Koninie  
 

                                                                      /-/ dr hab. Mirosław Hamrol, prof. PWSZ w Koninie 

 


