
           

UCHWAŁA NR 391/VI/III/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie 

    

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 56 ust. 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 325/VI/IV/2019 z dnia 16 

kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie (ze zm.), 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) 

 

po uzyskaniu opinii Rady Uczelni oraz Zakładowej Organizacji Związkowej ZNP w PWSZ 

w Koninie i Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PWSZ w Koninie 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 325/VI/IV/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie (zmienionej uchwałą nr 385/VI/I/2020 z dnia 21 stycznia 2020 

r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie) w załączniku do uchwały dodaje się § 31 a w brzmieniu: 

 „§ 31a. W przypadku niemożności przeprowadzenia wyborów członków kolegium 

elektorów, rektora, członków senatu w terminach określonych w § 31 na skutek wystąpienia 

szczególnych okoliczności ograniczających lub zawieszających funkcjonowanie uczelni na 

podstawie aktów wydanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

wybory te odbywają się w terminach ustalonych przez uczelnianą komisję wyborczą, nie 

później jednak niż do 30 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji.”. 

§ 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 


