
 

UCHWAŁA Nr 1/2020 
 

Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

 

w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie 

 
 
Na podstawie pkt II ppkt 3 Regulaminu wyborczego PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik nr 3 do 

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 § 1 pkt 1 uchwały nr 382/VI/XII/2019 

Senatu PWSZ 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 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w głosowaniu tajnym, w obecności 

7 osób z ogólnej liczby 7 członków statutowego składu Rady, 7 głosami na tak zgłasza dr. hab. Artura 

Zimnego jako kandydata na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Uczelni w PWSZ w Koninie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

  w PWSZ w Koninie 
 

 

   /-/ dr Sebastian Łukaszewski 
 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ Katarzyna Klapsa 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Kandydat na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2020-2024 

zgłaszany przez Radę Uczelni spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wymagania określone w Statucie PWSZ w Koninie. 
 

Zgłaszając kandydaturę dr. hab. Artura Zimnego Rada Uczelni wzięła pod uwagę Jego ponad 10-letnie 

doświadczenie organizacyjne w szkolnictwie wyższym, wyrażające się w szczególności pełnieniem 

funkcji prorektora ds. kształcenia (od 2015 roku do chwili obecnej), dziekana wydziału (w latach 2011-

2015) oraz pełnomocnika rektora ds. studiów podyplomowych (w latach 2009-2015). Pełniąc ww. funkcje 

kandydat był zaangażowany w szereg działań, zarówno o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym, 

związanych z funkcjonowaniem PWSZ w Koninie, a w szczególności w działania zmierzające 

do uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym 

na kilku kierunkach studiów (studia pierwszego stopnia: finanse i rachunkowość, logistyka; studia 

drugiego stopnia: gospodarka i administracja publiczna, zarządzanie i inżynieria produkcji), które cieszą 

się dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów na studia (studenci ww. kierunków stanowią obecnie 

ponad 40% ogółu studentów PWSZ w Koninie). 
 

Przesłanką, która dla Rady Uczelni ma istotne znaczenie jest pozytywny wizerunek dr. hab. Artura 

Zimnego w środowisku, w którym funkcjonuje PWSZ w Koninie, a w szczególności w otoczeniu 

samorządowym i gospodarczym. Od prawie pięciu lat Kandydat jest członkiem Rady Konińskiej Izby 

Gospodarczej, a w latach 2015-2018 był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy 

Prezydencie Miasta Konina. Współpraca z otoczeniem samorządowo-gospodarczym zaowocowała 

kilkoma wspólnymi przedsięwzięciami na rzecz studentów, Uczelni, miasta Konina i subregionu 

konińskiego oraz została doceniona przez władze samorządowe w postaci odpowiednich odznaczeń 

i wyróżnień. Ponadto dr hab. Artur Zimny jest osobą cenioną wśród rektorów publicznych uczelni 

zawodowych, co potwierdzają Jego wystąpienia na zgromadzeniach plenarnych Konferencji Rektorów 

Publicznych Szkół Zawodowych. 
 

Nie bez znaczenia są również osiągnięcia naukowe dr. hab. Artura Zimnego w postaci ponad 100 

publikacji poświęconych rozwojowi społeczno-gospodarczemu i rozwojowi zrównoważonemu, 

inwestycjom i gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz funkcjonowaniu 

instytucji szkolnictwa wyższego, a w szczególności publicznych uczelni zawodowych. Kluczowe 

znaczenie w tym kontekście ma fakt, iż Kandydat jest autorem monografii pt. „Publiczne uczelnie 

zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce”, w której podjął próbę określenia 

znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu 

regionalnym i lokalnym, a nade wszystko zaprezentował modele funkcjonowania omawianych szkół 

wyższych, zmierzające do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatów i podregionów, na terenie 

których są zlokalizowane. Monografia ta jest wyrazem łączenia teorii i praktyki funkcjonowania 

publicznych uczelni zawodowych, a tym samym świadectwem dojrzałości naukowej i pragmatyzmu 

Kandydata. 
 

Warto podkreślić, że dr hab. Artur Zimny jest absolwentem PWSZ w Koninie, a od 17 lat pracownikiem 

Uczelni, która stanowi dla niego podstawowe i jedyne miejsce zatrudnienia. Kandydat uzyskał w PWSZ 

w Koninie kolejne stopnie awansu zawodowego – pracę rozpoczynał jako pracownik administracyjny 

zatrudniony na stanowiska referenta ds. promocji, a obecnie jest nauczycielem akademickim 

zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. Jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia 

dydaktyczne na kierunkach ekonomicznych jest wysoko oceniany przez studentów. 

 

Wszystko to sprawia, że Rada Uczelni wskazuje kandydaturę dr. hab. Artura Zimnego na rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2020-2024. 
 


