
UCHWAŁA  Nr 13/2020 

 

Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

  

w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 

Na podstawie art. 140 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie postanawia wystąpić                    

z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustalenie od 1 września 2020 r. 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dr. hab. Arturowi Zimnemu, prof. PWSZ             

w Koninie, Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wybranemu na kadencję 

2020-2024 w następującej wysokości: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9.800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset 

złotych 00/100) miesięcznie, 

2) dodatek funkcyjny w wysokości 4.700 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100) 

miesięcznie. 

 

§ 2 

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

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Uczelni   

        w PWSZ w Koninie  

 

  /-/ dr Sebastian Łukaszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, podejmując uchwałę w sprawie 

wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego               

i dodatku zasadniczego w proponowanych wysokościach, wzięła pod uwagę następujące przesłanki 

dotyczące Rektora Elekta: 

1) jest absolwentem PWSZ w Koninie – w 2002 roku uzyskał tytuł zawodowy licencjata w 

zakresie finansów i zarządzania organizacjami; 

2) od ponad 17 lat jest zatrudniony w PWSZ w Koninie – w tym okresie Uczelnia stanowiła        

i nadal stanowi jego podstawowe i jedyne miejsce pracy; 

3) uzyskał w PWSZ w Koninie kolejne stopnie awansu zawodowego – pracę rozpoczynał jako 

pracownik administracyjny zatrudniony na stanowiska referenta ds. promocji, a obecnie jest 

nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni; 

4) posiada ponad 10-letnie doświadczenie organizacyjne w szkolnictwie wyższym – w latach 

2009-2015 pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. studiów podyplomowych, w latach 2011-

2015 dziekana wydziału, a od 2015 roku pełni funkcję prorektora ds. kształcenia; 

5) zajmuje się naukowo problemami wyższego szkolnictwa zawodowego – w 2018 roku uzyskał 

stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (specjalności: 

polityka edukacyjna, ekonomia edukacji, gospodarka lokalna i regionalna), w szczególności   

za autorstwo monografii pt. „Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-

gospodarczego w Polsce”; 

6) współpracuje z otoczeniem samorządowym i gospodarczym PWSZ w Koninie (od 2015 roku 

jest członkiem Rady Konińskiej Izby Gospodarczej). 

7) jest osobą cenioną wśród rektorów publicznych uczelni zawodowych, co potwierdzają liczne 

wystąpienia na zgromadzeniach plenarnych Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni 

Zawodowych. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni   

        w PWSZ w Koninie  

 

  /-/ dr Sebastian Łukaszewski 

 


