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Uchwała nr 1/2015 

Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 16 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie: ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015.  

 

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012.572 tj. 

z póź.zm.) oraz § 58 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowej Wyższej Zawodowej w Koninie stanowiącej 

załącznik do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z póź.zm.) 

 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

Ustala się szczegółowy kalendarz czynności wyborczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Koninie w brzmieniu: 

 

LUTY 2015 R. 

Wybory Kolegium Elektorów Uczelni oraz przedstawicieli do Senatu i Konwentu 
 

24 lutego 2015 r. godz.9.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora  

- wybór 22 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów 

 

24 lutego 2015 r. godz.12.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich 

- wybór 3 przedstawicieli do Konwentu z listy zgłoszonych kandydatów 

 

24 lutego 2015 r. godz. 14.00, sala 5 b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora  

-  wybór 6 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów 

-  wybór 3 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów 

 

24 lutego 2015 r. godz.16.00, sala 5 b 

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

- wybór 4 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów  

- wybór 2 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów 

- wybór 1 przedstawiciela do Konwentu  

 

Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać 

na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ  

w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 
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Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz członków Rady Wydziału 

Wydział Społeczno – Humanistyczny 
 

25 lutego 2015 r. godz.9.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora  

- wybór 11 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów  

 

25 lutego 2015 r. godz.11.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora  

- wybór 3  przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów 

- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów 

 

25 lutego 2015 r. godz.12.30, sala 5b 

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów  

- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów 

 

Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać 
na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w 
Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 
 

Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz członków Rady Wydziału 

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 

 

 

25 lutego 2015 r. godz.13.30, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora  

-  wybór 11 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów 

 

25 lutego 2015 r. godz. 15.00, sala 5b  

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora  

-  wybór 3 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów 

-  wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów 

 

25 lutego 2015 r. godz. 16.00, sala 5b  

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów  

- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów 

 

Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać  

na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ  

w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów  oraz członków Rady Wydziału 

 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska 

 

 
25 lutego 2015 r. godz.17.00, sala 5b  

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora  

- wybór 11 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów  

 

25 lutego 2015 r. godz. 18.00, sala 5b  

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora  

- wybór 3 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów 

- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów 

 

25 lutego 2015 r. godz.18.30, sala 5b  

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów  

- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów 

 

Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać 

na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ  

w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 

 

MARZEC 2015 R. 

WYBORY REKTORA 
 

3 marca 2015 r. godz.11.00, sala 5b  

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybór Rektora  

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1,  

do dnia 24 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 

Kandydaci na Rektora zobowiązani są zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.)  

do złożenia Uczelnianej Komisji Wyborczej „Oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8), 

a w przypadku jego wcześniejszego złożenia przez kandydata „Informacji o złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8). 

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją,  

czy jest to oświadczenie lustracyjne, czy informacja o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego i dostarczyć do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 

pokój 201  po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Rektora. Obowiązek 

złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Wybory Prorektorów 
 

10 marca 2015 r. godz. 10.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybór Prorektorów 

 

Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prorektorów wraz ze zgodą kandydata składane jest  

na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie,  

ul. Przyjaźni 1, przez Rektora – Elekta. 

 

Kandydaci na Prorektora zobowiązani są zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.)  

do złożenia Uczelnianej Komisji Wyborczej „Oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8), 

a w przypadku jego wcześniejszego złożenia przez kandydata „Informacji o złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8). 

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją,  

czy jest to oświadczenie lustracyjne, czy informacja o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego i dostarczyć do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 

pokój 201  po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prorektora. Obowiązek 

złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
 
 

Wybory Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego 
 
 

10 marca 2015 r. godz. 12.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Dziekana  

 

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 

do dnia 03 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

  

Kandydaci na Dziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie 

lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 8)  

do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201,   

po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana. Obowiązek złożenia 

oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Biura Lustracyjnego IPN. 
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Wybory Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 
 
 

10 marca 2015 r. godz. 14.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Dziekana  

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 

do dnia 03 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 

Kandydaci na Dziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie 

lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 8)  

do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201,   

po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana. Obowiązek złożenia 

oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Biura Lustracyjnego IPN. 

 

 
 

 
 

Wybory Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska 
 
 

10 marca 2015 r. godz. 16.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Dziekana 

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1  

do dnia 03 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 

Kandydaci na Dziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie 

lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 8)  

do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201,   

po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana. Obowiązek złożenia 

oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Biura Lustracyjnego IPN. 

 
 
 
 

Wybory przedstawicieli do Senatu 
 
 

24 marca 2015 r. godz.10.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora  

- wybór 8 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów 
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Wybory Prodziekanów  Wydziału Społeczno-Humanistycznego 

 
 

24 marca 2015 r. godz. 12.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Prodziekanów 

 

Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prodziekanów następuje przez  Dziekana – Elekta. 

Kandydaci na Prodziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie 

lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 8)  

do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201,  

po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana. Obowiązek złożenia 

oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Biura Lustracyjnego IPN. 

 
 

Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego 
 

24 marca 2015 r. godz. 13.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora 

- wybór 3 przedstawicieli do Rady Wydziału 

 

 

Wybory Prodziekanów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 
 

24 marca 2015 r. godz. 14.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór  Prodziekanów 

 

Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prodziekanów następuje przez  Dziekana – Elekta. 

Kandydaci na Prodziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie 

lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 8)  

do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201,  

po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana. Obowiązek złożenia 

oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Biura Lustracyjnego IPN. 
 

 

Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 
 
24 marca 2015 r. godz.15.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora 

- wybór 3 przedstawicieli do Rady Wydziału 

 

 
 

Wybory Prodziekanów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska 
 

24 marca 2015 r. godz. 16.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Prodziekanów 
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Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prodziekanów następuje przez  Dziekana – Elekta. 

Kandydaci na Prodziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie 

lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 8)  

do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201,  

po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana. Obowiązek złożenia 

oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty 

zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych 

przekazane do Biura Lustracyjnego IPN. 

 

 

Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Budownictwa,  
Mechaniki i Inżynierii Środowiska 

 
24 marca 2015 r. godz.17.00, sala 5b 

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora 

- wybór 3 przedstawicieli do Rady Wydziału 

 

Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 

do dnia 17 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                      Przewodniczący  

                 Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

            prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol                                                                                          


