
     

 

UCHWAŁA NR 392/VI/III/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 (ze zm.) i pkt 

II.1 Regulaminu wyborczego PWSZ w Koninie stanowiącego załącznik nr 3 do statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 374) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) 

i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

511, ze zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 528) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale 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 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 4) Rada Uczelni i Przewodniczący Senatu kierują zgłoszenia wraz z opiniami 

Senatu i wymaganymi oświadczeniami do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

do dnia 31 maja 2020 r.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
Radca prawny 

/-/ K. Klapsa 

 


