
ZARZĄDZENIE Nr 24/2012 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 
z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

 
 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr  
 
Na podstawie: 

- § 51a statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (t.j. ustalony 
zarządzeniem Nr 93/2011 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 23 listopada 2011 r.) w związku z  

- § 4 ust. 2 uchwały Nr 49/V/III/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2012 r. 
w sprawie warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie oraz 

- § 5 zarządzenia Nr 23/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Powołuje się Komisję do spraw Rozwoju Kadr, zwaną dalej „Komisją”, w składzie: 

1) Przewodniczący – prof. nadzw. dr hab. Miroslaw Pawlak;  
 
2) Członkowie:  

- prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk - WKFiOZ; 
- prof. nadzw. dr hab. Bernard Mendlik - WST; 
- prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Robert Ast - ZWBiIK w Turku; 
- mgr Aleksandra Orlikowska – Kanclerz; 
- Wiesława Wrzesińska – sekretarz Komisji; 
- Monika Koszewska – Przewodnicząca Samorządu Studentów; 
- Danuta Stachowiak – studentka kierunku filologia angielska. 
 

2. Do zadań Komisji należy wydawanie opinii w sprawie wniosków dotyczących: 
1) finansowania prac naukowo-badawczych, które mają być realizowane w PWSZ w Koninie; 
2) przyznania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego.  

 
§ 2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący, który organizuje prace Komisji i prowadzi 

posiedzenia Komisji. 
 

§ 3. 1. Komisja odbywa co najmniej dwa posiedzenia w ciągu roku akademickiego. 
2. W pojedynczych, pilnych sprawach, dopuszcza się wypracowywanie stanowisk                        

w trybie obiegowym. 
3. Posiedzenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich ponad 50% członków Komisji. 
4. W sprawach spornych rozstrzyga się zwykłą większością głosów. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
                      REKTOR 
      /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Alicja Łukowska   


