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Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie z dnia  

26 maja 2020 r. w sprawie wznowienia czynności wyborczych dla dokonania wyboru Rektora  

i przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz określenia 

nowych terminów czynności wyborczych 

 

Nowe terminy czynności wyborczych w PWSZ w Koninie  

Termin Cel Organizator  Uwagi 

do 29.05.2020 r.  

Podanie do wiadomości społeczności 

Uczelni kandydata na rektora. 

 

Zawiadomienie Przewodniczącego 

Kolegium Elektorów Uczelni. 

UKW 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia kandydata na Rektora  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 

 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni  

w zakładce „Wybory” oraz BIP. 

16.06.2020 r. 
Zebranie wyborcze Kolegium 

Elektorów Uczelni – prezentacja 

kandydata na rektora. 

UKW Aula, ul. Przyjaźni 1 w Koninie, godz. 11:00 

16.06.2020 r. 
Zebranie wyborcze Kolegium 

Elektorów Uczelni – wybory rektora. 
UKW 

 

Aula, ul. Przyjaźni 1 w Koninie, godz. 12:00 

 
Wymagana obecność 2/3 statutowego składu kolegium elektorów  

(minimum 13 członków kolegium). 
 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2020-2024. 

 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni  

w zakładce „Wybory” oraz BIP. 

 

Zawiadomienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

przez Przewodniczącego Kolegium Elektorów o dokonaniu wyboru rektora.  
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1-19.06.2020 r. 

Zgłaszanie kandydatów  

(osób posiadających bierne prawo 

wyborcze) do Senatu przez 

odpowiednie grupy pracowników. 

UKW 

 

Kandydatury do wyżej wymienionych grup, tj. wypełnioną: 

1) kartę zgłoszenia, 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, 

3) oświadczenie o spełnieniu wymagań, 

4) oświadczenie lustracyjne lub  

informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  

należy zgłaszać na ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wzorach 

dokumentów i dostarczać do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

(w zaklejonych kopertach) na adres: Przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Wyborczej PWSZ w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1, pokój 201 do dnia  
19 czerwca 2020 roku. 

 

Zgłoszenia kandydatów, tj. wymagane wypełnione ww. dokumenty można 

przesyłać również w formie skanów na adres poczty elektronicznej UKW: 

ukw@konin.edu.pl, z tym że do dnia 19 czerwca 2020 r. oryginały dokumentów 

muszą zostać dostarczone do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 

Kandydaci do Senatu wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie zobowiązani są 

zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października  

2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 ze zm.) do złożenia Rektorowi  „Oświadczenia 

lustracyjnego”, a w przypadku jego wcześniejszego złożenia przez kandydata 

„Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Wzory dokumentów 

stanowiącą załączniki nr 1 i 2 do uchwały nr 3/2020 UKW z dnia 21 stycznia 2020 

r. ze zm.  

Dokument należy złożyć za pośrednictwem Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Wyborczej wraz z pozostałymi dokumentami. Obowiązek złożenia 
oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.  

23.06.2020 r. 
Podanie do wiadomości społeczności 

Uczelni listy prawidłowo zgłoszonych 

kandydatów do Senatu. 

UKW 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów 

do Senatu. 
 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni  

w zakładce „Wybory” oraz BIP. 
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26.06.2020 r. 

Wybory przedstawicieli do Senatu  

w poszczególnych grupach 

pracowników (głosowanie 

elektroniczne przy wykorzystaniu 

systemu informatycznego stosowanego 

w Uczelni - USOS). 

UKW 

 

Wybór:  

1) 2 przedstawicieli – w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi; 

2) 10 przedstawicieli – w grupie nauczycieli akademickich posiadających  

co najmniej stopień doktora; 

3) 3 przedstawicieli – w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających 

stopnia doktora. 

 

ZEBRANIE WYBORCZE PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO 
GŁOSOWANIA NA PRZEDSTAWICIELI DO SENATU  
Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ MS TEAMS. 
 

Godz. 9:00 Zebranie wyborcze w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

Godz. 9:20 Zebranie wyborcze w grupie nauczycieli akademickich posiadających 

co najmniej stopień doktora. 

Godz. 9:40 Zebranie wyborcze w grupie nauczycieli akademickich 

nieposiadających stopnia doktora. 

 
Głosowanie zdalne: 
 

1) godz. 10:00 - 12:00 głosowanie podstawowe, 
 

2) do godz. 13:00 ogłoszenie wyników głosowania podstawowego, 
 

3) godz. 13:30 - 15:00 głosowanie uzupełniające (w razie potrzeby), 
 

4) do godz. 16:00 ogłoszenie wyników głosowania uzupełniającego 
(jeśli się odbędzie). 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uczelni  

w poszczególnych grupach pracowników. 
 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni  

w zakładce „Wybory” oraz BIP. 

 

UKW – Uczelniana Komisja Wyborcza  


