
ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 14 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie  powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych regulacji 
Uczelni 
 

 Na podstawie § 50 ust. 2 pkt 9 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. (ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 
§ 1 

W celu dostosowania regulacji wewnętrznych Uczelni do przepisów ustawy z dnia 18 marca 
2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455) nowelizującej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
zapewnienia płynności wejścia w życie nowych przepisów powołuje się zespoły ds. 
opracowania projektów: statutu, regulaminu studiów, regulaminu przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów. 
 

§ 2 
Powołuje się Zespół ds. opracowania projektu statutu, zwany dalej „Zespołem”, w składzie: 

1) Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak; 
2) Członkowie: 

- dr  Piotr Inerowicz; 
- dr inż. Zbigniew Kosmala; 
- mgr Aleksandra Orlikowska; 
- mgr Arleta Radomska; 
- dr Artur Zimny; 
- Wiesława Wrzesińska; 
- Tomasz Białkowski. 

 
§ 3 

Powołuje się Zespół ds. opracowania projektu regulaminu studiów, zwany dalej „Zespołem”,  
w składzie: 

1) Przewodniczący – dr Jerzy Jasiński; 
2) Członkowie: 

- dr  Edyta Bielik; 
- dr  Jerzy Ciupa; 
- mgr Wioleta Jankowska; 
- prof. dr hab. inż. Andrzej Raczyński; 
- mgr Arleta Radomska; 
- Tomasz Białkowski; 

 
§ 4 

1. Powołuje się Zespół ds. opracowania projektu regulaminu przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej „Zespołem”,  w składzie: 

1) Przewodniczący – mgr Arleta Radomska; 
2)  Członkowie: 

- mgr Agnieszka Glapa; 
- mgr Katarzyna Janiak; 
- Joanna Ogórek; 



 
§ 5 

1. Pracą  Zespołów kierują ich przewodniczący, którzy m. in.: 
1) wyznaczają zadania lub czynności dla poszczególnych członków ; 
2) organizują posiedzenia robocze związane z realizacją zadań komisji; 
3) są upoważnieni do wyznaczenia osoby właściwej do zapewnienia obsługi 

kancelaryjno-technicznej oraz obsługi prawnej zespołu; 
2. Ustalenia komisji zapadają w drodze głosowania. 
3. Komisja swoje posiedzenia może odbywać korespondencyjnie, z wykorzystaniem systemu 
komunikacji elektronicznej (internetowej). 
 

§ 6 
Zespoły  powinny zakończyć prace do 31.08.2011 r., oraz projekty regulacji wewnętrznych 
przedłożyć Rektorowi. 
 

§ 7 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                      REKTOR 
      /-/ prof. nadzw. dr hab.Wojciech Poznaniak 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Wojciech Prałat       
 


