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ZARZĄDZENIE NR 113/2016 

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Monitorowania Stanu Infrastruktury 
Uczelni  

 
Na podstawie § 44 ust. 6 pkt 1 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 
kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie (zmienionej uchwałą nr 336/V/VI/2015 z dnia 9.06.2015 r.)  

 
zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Powołuje się Pełnomocnika Rektora ds. Monitorowania Stanu Infrastruktury 
Uczelni, zwanego dalej  „Pełnomocnikiem” w celu  koordynowania działań i nadzorowania 
właściwej realizacji zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Uczelni, do zakresu 
działania których należy prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania bazy dydaktycznej Uczelni. 

2. Pełnomocnikiem zostaje dr hab. Wojciech Nowiak zatrudniony na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego – Wydział Społeczno-Ekonomiczny. 

 
3. Pełnomocnictwa udziela się  na okres od 1 grudnia 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
 
4. Zakres uprawnień i obowiązków koniecznych do wykonania zadania, o którym 

mowa w ust. 1 określa dokument pełnomocnictwa stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2.  Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Zespołu ds. Monitorowania 
Stanu Infrastruktury Uczelni, zwanego dalej „Zespołem” i koordynuje jego pracami. W skład 
Zespołu wchodzą: 

1) dr Anna Stolarczyk-Gembiak – Dziekan Wydziału Filologicznego, 
2) dr Karina Zawieja-Żurowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, 
3) dr Janusz Kwieciński – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, 
4) dr inż. Robert Roszak – p.o. Dziekan Wydziału Technicznego, 
5) mgr Patrycja Herman-Wróbel – Kierownik Biura Rektora. 

 
§ 3. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez 

Pełnomocnika – koordynatora, który kieruje pracą i przydziela zadania jego członkom. 
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§ 4. Celem prac Zespołu jest w szczególności zgłaszanie Pełnomocnikowi wniosków, 

dokonywanie analiz i ocen, inicjowanie działań w zakresie właściwego funkcjonowania 
infrastruktury Uczelni, a także tworzenie warunków do realizacji zadań objętych udzielonym 
pełnomocnictwem. 
 

§ 5. Pełnomocnik przedstawia Rektorowi okresowe informacje na temat realizacji 
zadań.  
 
         §  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
        
 
 

 
REKTOR 

         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/Katarzyna Klapsa 
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Załącznik  do Zarządzenia Nr 113/2016 
Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28.11.2016 r. 

 
 
.......................................................              Konin, dnia 28.11.2016 r. 
      ( pieczęć nagłówkowa pracodawcy ) 

REGON           PKD    

311000031    8542  
 

PEŁNOMOCNICTWO 

dla Pełnomocnika Rektora ds. Monitorowania Stanu Infrastruktury Uczelni 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie działając na podstawie 
zarządzenia Nr 113/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 
udziela pełnomocnictwa dr. hab. Wojciechowi Nowiakowi zatrudnionemu na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w PWSZ w Koninie – Wydział Społeczno-Ekonomiczny do: 
 

1) nadzorowania realizacji planowanych w kadencji 2015-2019 działań inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i remontowych w Uczelni; 

2) inicjowania działań mających na celu poprawę jakości bazy dydaktycznej i jej dalszy 
rozwój; 

3) weryfikacji aspektów prawnych wprowadzanych rozwiązań dla zapewnienia 
właściwego funkcjonowania infrastruktury Uczelni tj. obiektów i urządzeń 
niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania; 

4) monitorowania procesu realizacji projektów inwestycyjnych; 
5) realizacji innych zadań powierzonych przez Rektora w obszarze infrastruktury 

Uczelni; 
6)  występowania do Kanclerza i innych właściwych kierowników jednostek lub 

komórek organizacyjnych Uczelni z wnioskami o rozpatrzenie sprawy i zajęcie 
stanowiska w obszarze spraw należących do kompetencji tych stanowisk pracy; 

7)  podejmowania współpracy z każdym pracownikiem Uczelni, za pośrednictwem 
bezpośredniego przełożonego tego pracownika.                                                                                                                                                                   
Pełnomocnictwo udzielone zostaje na okres od 1 grudnia 2016 r. do 31 sierpnia 

2019 r. i po upływie tego okresu pełnomocnictwo wygasa bez konieczności odwoływania. 
W wyżej wymienionym okresie obowiązywania pełnomocnictwa może być ono odwołane 
przez Rektora pisemnie w każdym czasie. 

Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne dla Pana osobiście i nie daje podstaw do 
udzielania dalszych pełnomocnictw, a umocowany z tego pełnomocnictwa ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane czynności prawne i faktyczne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
 
      .............................................................................. 
                             ( pieczęć i podpis Rektora ) 

 
 
................................................................ 
                 ( data  i podpis pracownika ) 
Otrzymują: 

Pracownik 
Przełożony 
Akta osobowe 


