
 

Uchwała nr 9/2020 

Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

w sprawie określenia wzorów kart do głosowania 

 

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 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  
Koninie (z późn. zm.) w związku z pkt 13 w rozdziale II i pkt 5 w rozdziale III Regulaminu 
wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie stanowiącego załącznik nr 3 
do statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przyjętego uchwałą  
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 

Określa się następujące wzory kart do głosowania: 

1) wzór karty do głosowania na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów  

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – załącznik nr 1; 

2) wzór karty do głosowania na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów  

z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora – 

załącznik nr 2; 

3) wzór karty do głosowania na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów  

z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora – załącznik nr 3; 

4) wzór karty do głosowania na Rektora – załącznik nr 4; 

5) wzór karty do głosowania na przedstawiciela do Senatu z grupy pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi – załącznik nr 5; 

6) wzór karty do głosowania na przedstawiciela do Senatu z grupy nauczycieli 

akademickich posiadających co najmniej stopień doktora – załącznik nr 6; 

7) wzór karty do głosowania na przedstawiciela do Senatu z grupy nauczycieli 

akademickich nieposiadających stopnia doktora – załącznik nr 7. 

 

§ 2 

Wzory, o których mowa w § 1, udostępnia się na stronie internetowej Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie www.pwsz.konin.edu.pl w zakładce Uczelnia – Wybory. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                  

   Przewodniczący  

     Uczelnianej Komisji Wyborczej 

               PWSZ w Koninie 

 

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

http://www.pwsz.konin.edu.pl/

