
 

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 

 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Korupcji 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz określenia jego zadań 

i kompetencji 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 10 ust 2 i 4 

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 12 stycznia 

2021 r.) w związku z § 4 ust. 5 zarządzenia nr 19/2021 r z dnia 16 lutego 2021 r. Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w sprawie wprowadzenia Polityki 

Antykorupcyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Z dniem 1 marca 2021 r. powołuję dr. Roberta Jurczaka na Pełnomocnika Rektora ds. 

Przeciwdziałania Korupcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, 

zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. 

 

§ 2 

Pełnomocnik realizuje zadania określone w zarządzeniu nr 19/2021 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Polityki Antykorupcyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Do jego 

zadań należy również w szczególności: 

1)  kształtowanie kultury organizacyjnej i budowanie świadomości w zakresie ryzyka  

korupcyjnego oraz promowanie kultury uczciwości w Uczelni; 

2)  dbanie o zachowanie zasad etyki oraz promowanie zachowań zgodnych z normami  

prawnymi i etycznymi oraz Kodeksem Etyki pracowników Uczelni; 

3)  tworzenie i wdrażanie efektywnej polityki antykorupcyjnej; 

4)  opracowanie strategii działań antykorupcyjnych; 

5)   zapewnienie w działaniu Uczelni zgodności z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym przepisami o charakterze antykorupcyjnym oraz 

wewnętrznymi regulacjami; 



6)  ustalanie obszarów działalności Uczelni wymagających szczególnej uwagi ze   

względu na ryzyko nadużyć i zagrożenia korupcyjnego; 

7)  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących możliwości wystąpienia nadużyć, korupcji; 

8)  prowadzenie postępowań wyjaśniających w sytuacjach podejrzenia wystąpienie  

zagrożenia korupcyjnego, zachowań o znamionach korupcji ; 

9)  kierowanie wniosku do rektora o ukaranie pracownika, który naruszył przepisy  

Polityki Antykorupcyjnej lub Kodeksu Etyki pracowników PWSZ w Koninie, 

względnie celem podjęcia innych niezbędnych wymaganych prawem działań. 

 

§ 3 

Pełnomocnika, w realizacji powierzonych zadań wspierają kierownicy komórek i jednostek 

organizacyjnych Uczelni zgodnie z ich kompetencjami określonymi w Regulaminie 

organizacyjnym Uczelni. Pełnomocnik ma prawo do bezpośredniego wsparcia radcy 

prawnego lub adwokata realizującego obsługę prawną w Uczelni, w zakresie pomocy przy 

ocenie prawnej zachowań, które mogą nosić znamiona korupcji. 

 

§ 4 

W celu realizacji wyznaczonych zadań Pełnomocnik ma prawo do niezwłocznego dostępu 

do informacji i dokumentów będących w posiadaniu komórek i jednostek organizacyjnych 

Uczelni, przy zachowaniu określonych prawem procedur. 

 

§ 5 

1. Pełnomocnik podlega w zakresie swojej merytorycznej działalności bezpośrednio 

rektorowi. 

2. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność w szczególności w zakresie: 

1) planowania i wdrażania polityki antykorupcyjnej; 

2) formułowania ryzyka korupcyjnego i rozwiązań służących jego minimalizacji; 

3) udzielania porad i formułowania wytycznych w odniesieniu do polityki 

antykorupcyjnej; 

4) przyjmowania oraz procedowania zgłoszeń dotyczących podejrzeń korupcji lub 

nieprawidłowości w Uczelni; 

5) nadzoru i kontroli w obszarze przeciwdziałania korupcji w Uczelni. 

 

§ 6 

Pełnomocnik składa rektorowi okresowe sprawozdania z realizacji strategii działań 

antykorupcyjnych. 
 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

 

          /-/dr hab. Artur Zimny  

  prof. PWSZ w Koninie 


