
         
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 
 

w sprawie likwidacji wydziałowych jednostek organizacyjnych na Wydziale Społeczno-
Technicznym 
 

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.),  

po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Społeczno-Technicznego  
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się następujące wydziałowe jednostki 
organizacyjne na Wydziale Społeczno-Technicznym: 

1) Katedrę Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informatyki; 
2) Katedrę Pedagogiki i Pracy Socjalnej; 
3) Zakład Edukacji i Pomocy Społecznej; 
4) Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki; 
5) Zakład Finansów i Rachunkowości; 
6) Zakład Logistyki; 
7) Katedra Inżynierii i Technologii; 
8) Zakład Budownictwa i Inżynierii Środowiska. 
§ 2. Nadzór nad likwidacją wydziałowych jednostek organizacyjnych, o których mowa 

w § 1 sprawuje Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego. 

§ 3. Tracą moc: 
- w części dotyczącej powołania jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-
Humanistycznego zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 
- w części dotyczącej zmiany nazwy i powołania jednostek organizacyjnych Wydziału 
Społeczno-Humanistycznego zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające 
zarządzenia: - w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie; - w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie; - w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych  Uczelni, 
stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania 
w korespondencji; 
- zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w organizacji Wydziału Technicznego; 
 - w części dotyczącej zmiany nazw jednostek organizacyjnych Wydziału Społeczno-
Ekonomicznego zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany nazw 
jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego, Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, 



wprowadzenia zmian: w zarządzeniu w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych  
Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania 
w korespondencji oraz niektórych innych zarządzeniach. 
- zarządzenie nr 80/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki 
organizacyjnej na Wydziale Społeczno-Technicznym, wprowadzenia zmian: w zarządzeniu 
w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla 
jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji oraz niektórych 
innych zarządzeniach. 
 

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


