
 
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 

 
Na podstawie art. 169 ust. 12, ust. 14-15 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 1 pkt 46 statutu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.)  
w związku z pkt. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 12/2017 Rektora PWSZ w Koninie  
z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie działań związanych z rekrutacją na rok akademicki 
2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na rok akademicki 2017/2018 w składzie: 
 

1) dr Artur Zimny – przewodniczący; 
2) mgr Wioleta Jankowska – sekretarz; 
3) dr Anna Stolarczyk-Gembiak – członek;  
4) dr Karina Zawieja-Żurowska – członek; 
5) dr Janusz Kwieciński – członek; 
6) dr inż. Robert Roszak – członek; 
7) Julia Lizik – członek (przedstawiciel organu kolegialnego samorządu studenckiego). 

 
§ 2 

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania od decyzji komisji 
wydziałowych. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji na studia ustalonych przez senat. Decyzja Uczelnianej 
Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 

2. Rozstrzygnięcia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podejmowane są w drodze 
konsensusu, a w razie jego braku – w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej czterech członków, w tym przewodniczącego.  

3. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane. Protokoły 
podpisuje przewodniczący i osoba sporządzająca protokół (sekretarz).  

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
                                                                                      REKTOR 
       /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa 


