
ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 
 
w sprawie Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 
 
 

Na podstawie § 11 ust. 4 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.), 
 
na wniosek Dyrektora Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie 
i po zasięgnięciu opinii Senatu PWSZ w Koninie (uchwała nr 92/VI/VI/2016 Senatu PWSZ 
w Koninie z dnia 14.06.2016 r.) 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się Regulamin Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w brzmieniu załącznika do 
zarządzenia. 
 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r. 
 
  
 

                    
                                                                          REKTOR 
 
         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
Radca prawny 
/-/ Katarzyna Klapsa 
 

 



Załącznik do zarządzenia Nr 51 Rektora 
PWSZ w Koninie z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie Regulaminu Centrum Pracy 
Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy        
w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie 

 

 

REGULAMIN 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ  

I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

 

§ 1. Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwane dalej 

„Centrum”, jest jednostką ogólnouczelnianą utworzoną przez Rektora, w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, za zgodą Senatu, powołaną do prowadzenia 

działalności w obszarze pracy socjalnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 

1) świadczenia usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem kursów dokształcających 

oraz szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

w systemie uczenia się przez całe życie, 

2) prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej lub 

diagnostycznej, 

3) upowszechniania i pomnażana osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, 

4) działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie zagadnień 

dotyczących pracy socjalnej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

§ 2.  Centrum kieruje dyrektor Centrum powołany przez Rektora  

§ 3.  Kompetencje dyrektora Centrum, w tym uprawnienia do składania oświadczeń 

woli, określa Rektor w formie pisemnej. 

§ 4. Obsługę administracyjną i dydaktyczną związaną z realizacją zadań Centrum 

zapewnia Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. 

     § 5. Kierownik Centrum jest odpowiedzialny za racjonalne i gospodarne planowanie                         

oraz  efektywną realizację zadań Centrum.  

    § 6.  Podstawowymi zadaniami Centrum, w ramach celów wymienionych w § 1, są: 

1) organizowanie kursów i szkoleń indywidualnych oraz grupowych w sposób zapewniający 

najwyższą jakość usług przy najbardziej konkurencyjnej cenie; 



2) dostosowywanie programów  kursów oraz szkoleń odpowiednio do identyfikowanego na  

rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje; 

3) dostosowywanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu 

kursu oraz szkolenia; 

4) dostosowywanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb kursu oraz 

szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji kursu oraz 

szkolenia; 

5) organizowanie zajęć lub działań naukowych, badawczych, doświadczalnych lub 

diagnostycznych w sposób umożliwiający uczestnikom opanowanie w wysokim stopniu 

umiejętności praktycznych; 

6) zapewnienie efektywności działania Centrum. 

§ 7.  Centrum wykonuje swoje zadania przez: 

1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie we własnym zakresie prac szkoleniowych oraz  

badawczych, w tym w zakresie poradnictwa indywidualnego i grupowego, na potrzeby 

Uczelni oraz na zlecenie innych podmiotów; 

2) współpracę z interesariuszami zewnętrznymi poprzez składanie ofert zgodnych 

z działalnością Centrum; 

3) gromadzenie i opracowywanie materiałów szkoleniowych, kursowych, badawczych; 

przygotowywanie dokumentacji, a w szczególności programów i pomocy dydaktycznych; 

4) organizowanie w Uczelni: seminariów, kursów, szkoleń, konkursów, oraz konferencji,  

w tym w zakresie poradnictwa. 

§ 8. Dyrektor Centrum przedkłada Rektorowi plan działania Centrum w danym roku 

kalendarzowym oraz sprawozdanie z realizacji tego planu. 

      § 9. Dyrektor Centrum podejmuje decyzje w zakresie działalności Centrum 

w porozumieniu z Rektorem. 

  § 10. Centrum posiada logo, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

§ 11. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora,                                      

po uprzednim zaopiniowaniu przez Senat. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do zmian regulaminu. 

 

         
 
RADCA PRAWNY 
/-/ Katarzyna Klapsa 
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