
UCHWAŁA Nr 2/2020 
 

Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 

z dnia 16 marca 2020 r. 

 

w sprawie przedłożenia Senatowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wykazu 

zgłoszonych kandydatów na stanowisko rektora w celu zaopiniowania 

 

Na podstawie pkt II ppkt 5 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 (z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 3 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 przedkłada Senatowi Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wykaz zgłoszonych kandydatów na stanowisko rektora 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykaz, o którym mowa w § 1 zawiera kandydaturę dr. hab. Artura Zimnego na stanowisko rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2020-2024, zgłoszoną przez co najmniej 

dziesięciu pracowników Uczelni zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przez Radę 

Uczelni. 

 

§ 3 

Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zwraca się do Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o zaopiniowanie wykazu zgłoszonych kandydatów na 

najbliższym posiedzeniu. 

 

§ 4 

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

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

  w PWSZ w Koninie 
 
 

 

    dr Sebastian Łukaszewski 

 

 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr 2/2020 

Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
w sprawie przedłożenia Senatowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

wykazu zgłoszonych kandydatów na stanowisko rektora w celu zaopiniowania 

 

 

WYKAZ ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA STANOWISKO REKTORA 

 

W terminie wskazanym w § 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 tj. do dnia 

28 lutego 2020 r. do Rady Uczelni wpłynęło zgłoszenie jednego kandydata na stanowisko rektora, a 

mianowicie dr. hab. Artura Zimnego. Kandydat został zgłoszony przez 30 pracowników Uczelni 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Oprócz karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń 

(oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenie o spełnianiu warunków do pełnienia 

funkcji rektora) kandydat przedłożył również swój życiorys zawodowy wraz z wybranymi dokumentami 

potwierdzającymi posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wykaz dorobku naukowego oraz 

koncepcję rozwoju PWSZ w Koninie. 
 

Ponadto, w dniu 26 lutego 2020 r. Rada Uczelni skorzystała z przysługujących jej uprawnień i zgłosiła 

kandydaturę dr. hab. Artura Zimnego na stanowisko rektora. Zgłoszenie zostało podjęte w formie 

uchwały Rady Uczelni, a poprzedziło je głosowanie tajne przeprowadzone w obecności 7 osób z ogólnej 

liczby 7 członków statutowego składy Rady (dr hab. Artur Zimny uzyskał 7 głosów na tak). Przesłanką 

do skorzystania z przysługujących uprawnień było to, że w skład Rady wchodzą osoby spoza wspólnoty 

Uczelni, a więc osoby reprezentujące szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze. W 

uzasadnieniu do uchwały podkreślono – między innymi – fakt, iż dr hab. Artur Zimny jest pozytywnie 

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

samorządowym i gospodarczym. Pełna treść wspomnianej uchwały wraz z uzasadnieniem jest dostępna 

w Biuletynie Informacji Publicznej PWSZ w Koninie. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

  w PWSZ w Koninie 
 
 

 

    dr Sebastian Łukaszewski 
 


