
Uchwała nr 20/2020 

Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 21 września 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonego kandydata do Kolegium Elektorów Uczelni  

w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora 

 

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 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 (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r.) w związku  

z pkt 4 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 (t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uczelniana Komisja Wyborcza ustala prawidłowo zgłoszonego kandydata do Kolegium 

Elektorów (uzupełnienie składu) w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 

stopień doktora w osobie dr. Grzegorza Pawłowskiego. 

 

§ 2 

Zgodnie z terminami czynności wyborczych oraz regulaminem zdalnych zebrań wyborczych  

i głosowania w celu uzupełnienia składu Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli 

akademickich posiadających co najmniej stopień doktora, wybory uzupełniające 

przedstawiciela do Kolegium Elektorów odbędą się w trybie zdalnym. Głosowanie tajne 

zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu aplikacji ANKIETER w systemie USOS w dniu 

28 września 2020 roku. Zebranie wyborcze poprzedzające głosowanie rozpocznie się  

o godz. 9:30 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – aplikacji MS 

Teams.  

 

§ 3 

Uchwałę udostępnia się na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

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

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   

   Przewodniczący  

     Uczelnianej Komisji Wyborczej 

               PWSZ w Koninie 

 

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


