
 

UCHWAŁA NR 10/VII/X/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

W KONINIE 

 

z dnia 29 października 2020 r. 

 

w sprawie terminu zgłaszania i trybu wyboru kandydatów do  Rady Uczelni w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2021-2024 

 

Na podstawie § 8 ust. 2-5 oraz § 24 ust. 3-5 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 (t.j. 

obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r.; zm. uchwała nr 6/VII/X/2020 Senatu 

PWSZ w Koninie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)  

uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1 

1. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią” dokonuje 

wyboru sześciu członków Rady Uczelni:  

1) trzech osób spośród członków wspólnoty Uczelni; 

2) trzech osób spoza wspólnoty Uczelni. 

2. W skład Rady wchodzi przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ w Koninie, który staje się 

jej członkiem z chwilą powołania członków Rady, o których mowa w ust. 1. 

3. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu Studentów PWSZ 

w Koninie przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący 

Samorządu Studentów staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru. 

 

§ 2 

1. Kandydatów na członków Rady Uczelni  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

mogą zgłaszać: 

1) Rektor; 

2) co najmniej siedmiu członków Senatu. 

2. Kandydaturę należy zgłosić na piśmie wraz z uzasadnieniem i zgodą kandydata na kandydowanie 

do Rady. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Karty zgłoszenia składa się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej do dnia 

16 listopada 2020 r. wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów 

i przedstawia Rektorowi listę kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni i listę kandydatów 

spoza wspólnoty uczelni.   

 

 



 

 

§ 3 

1. Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i nie pełni funkcji organu PWSZ w Koninie 

lub innej uczelni, nie jest członkiem rady innej uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji 

publicznej. 

2. Kandydat na członka Rady składa oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 4 

1. Senat powołuje Radę w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy składu Senatu. 

2. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy kandydatów 

spośród członków wspólnoty uczelni lub listy kandydatów spoza wspólnoty uczelni, do Rady 

powołani zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów za ich 

powołaniem (bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się). Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów 

uzyskało tę samą liczbę głosów za ich powołaniem, przeprowadza się drugą turę głosowania 

obejmującą tych kandydatów. Członkiem Rady zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę 

głosów za jego powołaniem. 

3. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów z listy 

kandydatów, o których mowa w ust. 2 dopuszcza się możliwość zarządzenia ponownego głosowania 

nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w Radzie, poczynając od kandydata, 

który uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów tej listy. 

4. W przypadku niepowołania pełnego składu Rady, przeprowadza się wybory dodatkowe, zgodnie 

z procedurą uregulowaną w niniejszej uchwale. 

5. Kandydat na członka Rady składa Rektorowi za pośrednictwem  Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.) lub informację, o której 

mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

       Senatu PWSZ w Koninie 

 

 

                    /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/VII/X/2020 Senatu PWSZ 

w Koninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie terminu 

zgłaszania i trybu wyboru kandydatów na członków Rady Uczelni 

w PWSZ w Koninie na kadencję 2021-2024 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY UCZELNI 

 
Niniejszym zgłaszam kandydata:  

- imię i nazwisko: ...................................................................................................................... 

- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: 

................................................................................................................................................... 

 .……………………………………………………………..................................................... 

Dane osoby/osób zgłaszającej/zgłaszających  kandydata: 

- imię i nazwisko, miejsce pracy oraz czytelny podpis:  

 

1) ................................................................................................................................................ 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ................................................................................................................................................. 

4) ................................................................................................................................................ 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ................................................................................................................................................. 

7) ................................................................................................................................................ 

8) ……………………………………………………………………………………………… 

9) ................................................................................................................................................. 

Konin, 2020 r.- …...- .........                 
(miejscowość)               (data)                        
        

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA: 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Uczelni. 

 

Konin, 2020 r.- …...- .........                           .................................………………………….. 

(miejscowość)              (data)                                                                (czytelny podpis kandydata) 

 



 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/VII/X/2020 Senatu PWSZ  

w Koninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie terminu 

zgłaszania i trybu wyboru kandydatów na członków Rady Uczelni  

w PWSZ w Koninie na kadencję 2021-2024 

 
 

 

Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni 
 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni określone w art. 20 ust 

1 i 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.): 

 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

 

4) nie byłem/am karany/a kara dyscyplinarną; 

 

5) w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby 

ani nie współpracowałem/am z tymi organami; 

 

6) posiadam wykształcenie wyższe; 

 

7) nie ukończyłem/am 67. roku życia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że członkostwa w Radzie Uczleni w kadencji 2021-2024, od 

dnia rozpoczęcia jej działalności tj. 1 stycznia 2021 r., nie będę łączył/a z pełnieniem funkcji 

organu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie lub innej uczelni, członkostwem 

w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 

 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie 

okoliczności wymienionych w niniejszym oświadczeniu. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….   …………………………………………. 
(miejscowość, data)                 (czytelny podpis) 


