
ZARZĄDZENIE NR 90/2016 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 18 października 2016 r. 
 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 

Na podstawie § 45 pkt 3 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 55/VI/I/2016 z dnia 19.01.2016 r.)  

zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. Powołuje się Zespół ds. organizacji obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, zwany dalej „Zespołem”, w składzie: 

 
1) Przewodnicząca – mgr Patrycja Herman-Wróbel – Kierownik Biura Rektora;  
2) Członkowie:  

- dr Kazimiera Król – docent – Wydział Społeczno-Ekonomiczny; 
- dr inż. Robert Roszak – starszy wykładowca – p.o. Dziekan Wydziału  
 Technicznego; 
- dr Grzegorz Pawłowski – starszy wykładowca – Pełnomocnik Rektora ds.  
 Informatyzacji – Wydział Filologiczny; 
- dr Bartosz Chmielewski – starszy wykładowca – Kierownik Katedry Wychowania  
 Fizycznego i Fizjoterapii – Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia; 
- mgr Agnieszka Michalak – samodzielny referent ds. administracyjnych  –  Biuro  

Rektora; 
- mgr Justyna Kamińska – samodzielny referent ds. administracyjno-studenckich; 
- mgr Maria Sierakowska – specjalista ds. promocji – Biuro Rektora; 
- mgr Monika Wojciechowska – specjalista ds. promocji – Biuro Rektora; 
- mgr Dariusz Wiliński – starszy referent ds. promocji – Biuro Rektora; 
- Wiesława Wrzesińska – specjalista ds. administracyjnych – Biuro Rektora. 

 
§ 2. 1. Zadaniem Zespołu jest w szczególności ustalenie kalendarza wydarzeń z okazji 
obchodów 20-lecia PWSZ w Koninie oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem 
i organizacją wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu Uczelni.  

2. Przewodniczący kieruje pracą Zespołu i przydziela zadania jej członkom. 
3. Zespół obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego oraz w miarę 

potrzeb. Zawiadomienia o posiedzeniu dokonuje się pisemnie, telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną.  
 



 
4. Przewodniczący może zwracać się do wszystkich członków społeczności 

akademickiej Uczelni o informacje niezbędne do realizacji zadań określonych w ust. 1 oraz 
zapraszać ich do udziału w pracach Zespołu. 

5. Przewodniczący cykliczne informuje Rektora o realizacji zadań Zespołu. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                                REKTOR 
       /-/ prof.  zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ K. Klapsa       
 


