
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  
W KONINIE 

 
z dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów 
PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019 
 
Na podstawie § 81 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz ust 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 (ze zm.), po zasięgnięciu opinii Senatu PWSZ w Koninie (uchwała nr 
272/VI/I/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.) oraz art. 300 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669) 
 zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Odwołuje się ze składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie: 
studentów: Arkadiusza Bryla w związku ze skreśleniem z listy studentów oraz Damiana Bąka 
w związku z zakończeniem studiów. 
 2. W zarządzeniu nr 145/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ 
w Koninie na kadencję 2015-2019 (z późn.  zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w  pkt 1 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie: 
„- wakat”; 

2) w pkt 2 lit. b: 
a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 
„- Artur Dylewski (I rok – „wychowanie fizyczne”)”; 
b) tiret drugie otrzymuje brzmienie: 
  „- wakat”; 

3) w pkt 3 lit. b: 
a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 
      „- Krystian Adamus (I rok – „zarządzanie i inżynieria produkcji” drugi stopień”); 
b) tiret drugie otrzymuje brzmienie:  

„- Aleksandra Nowakowska (II rok – „bezpieczeństwo wewnętrzne”).”                                                      
§ 2. Na skutek wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, w zarządzeniu nr 145/2015 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 grudnia 2015 r. 
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 
2015-2019 (z późn. zm.) § 1 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 1. Powołuje się Komisję Dyscyplinarną dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 
2015-2019 w składzie: 



1) z Wydziału Filologicznego 
a) w grupie nauczycieli akademickich: 

- dr hab. Marta Woźnicka; 
- mgr Agnieszka Matyba; 

b) w grupie studentów: 
- Adrian Krawczyk (II rok –„filologia angielska”) 
- wakat; 

2) z Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia  
a) w grupie nauczycieli akademickich: 

- dr Julian Jaroszewski, 
- mgr Tomasz Elsner; 

b) w grupie studentów: 
- Artur Dylewski (I rok – „wychowanie fizyczne”), 
- wakat; 

3) z Wydziału Społeczno-Technicznego 
a) w grupie nauczycieli akademickich: 

- dr Magdalena Bartczak, 
- prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki; 

b) w grupie studentów: 
- Krystian Adamus I rok – „zarządzanie i inżynieria produkcji” drugi stopień), 
- Aleksandra Nowakowska (II rok – „bezpieczeństwo wewnętrzne”); 

4) skreślony.”. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    

 

 
REKTOR 

         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 

 

 

 

 
Radca prawny 
/-/ K. Klapsa 


