
                                                                                                                             
 

ZARZĄDZENIE NR 39/2015 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 5 maja 2015 r.  
 

w sprawie przeprowadzenia kontroli Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych działających 
w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

Na podstawie art. 202 i art. 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w związku z § 50 ust. 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ 
w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. (z późn. zm.)  
 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. W celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania Samorządu Studenckiego i kół naukowych 

działających w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dniem 5 maja 2015 r. 
powołuję się Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Samorządu Studenckiego i kół naukowych, 
zwany dalej „Zespołem”, w składzie: 
1. mgr Beata Łazarska  -  Przewodniczący 
2. dr Alina Górecka -  Członek,  
3. mgr Magdalena Kubicka-Jęcz -  Członek, 
4. mgr Agnieszka Michalak -  Członek.  

2. Osoby wchodzące w skład Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście. 
3. Przewodniczący Zespołu wyznacza zadania dla poszczególnych członków. 
 

§ 2 
Do zadań Zespołu należy 
1) sprawdzenie realizacji działań związanych z prawidłową reprezentacją ogółu studentów,                  

a w odniesieniu do kół naukowych z jej członkami, 
2) ocena podejmowanych uchwał pod względem formalnym oraz zgodności z przepisami prawa, 
3) zapoznanie się z prowadzoną przez Samorząd Studencki i koła naukowe dokumentacją, 
4) ocena sposobu i zasad prowadzenia działalności w sprawach socjalno-bytowych, kulturalnych oraz 

pobierania stypendium z funduszu stypendialnego Uczelni, 
5) ocena uwarunkowań organizacyjnych, 
6) sprawdzenie prawidłowości i celu wykorzystania przydzielonych środków materialnych,  
5) sporządzenie raportu z dokonanej oceny wraz z wnioskami i propozycjami działań korygujących 

w przypadku niezgodności, 
4) wykonywanie innych czynności na polecenie Rektora. 
 

§ 3 
Przewodniczący Zespołu: 

    1) organizuje jej pracę, w tym wydaje polecenia jej członkom - w imieniu Rektora; 
    2) zaprasza inne osoby do udziału w określonych czynnościach - w imieniu Rektora.  
 

 



 

§ 4 

1. W sprawach określonych w § 2 i 3 Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów w obecności jej przewodniczącego lub osoby przez niego wyznaczonej 
oraz co najmniej dwóch pozostałych członków.  

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 
 

§ 5 

Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego. 

 
§ 6 

Na wniosek przewodniczącego lub upoważnionej przez niego osoby Samorząd Studencki 
i przewodniczący lub wyznaczone przez nich osoby z poszczególnych kół naukowych zobowiązani są 
do udzielenia informacji, przedłożenia dokumentacji wraz z możliwością zapoznania się z nią. 

 

§ 7 
Kontrola zostanie przeprowadza w okresie od 11 maja 2015 r.  do dnia  30 czerwca 2015 r. 
i obejmować będzie okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2015 r., a po jej zakończeniu 
w terminie 14 dni Zespół zobowiązany jest do przedłożenia Rektorowi raportu z przeprowadzonej 
kontroli.  
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
              REKTOR 

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

 


