
N.0001.4.2022 

Uchwała Nr 4/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 1 marca 2022 r.  

 

w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej dla studentów  

 

Na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 104 ust. 4 Statutu Państwowej Uczelni 

we Włocławku  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  

1. Dokonuje się zmiany i aktualizacji w składzie odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla 

studentów powołanej uchwałą nr 47/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej dla studentów poprzez: 

a) stwierdzenie, iż członkostwo Pani dr Anety Lipskiej (przedstawiciel nauczycieli 

akademickich kierunku filologia) wygasło na skutek zakończenia zatrudnienia;  

b) stwierdzenie, iż członkostwo Pani Moniki Piątkowskiej (studentka kierunku 

pedagogika) wygasło na skutek utraty statusu studenta;  

c) stwierdzenie, iż członkostwo Pana Jarosława Laskowskiego (student kierunku 

zarządzanie) wygasło na skutek utraty statusu studenta;  

d) powołanie pięciu nowych członków, tj.:  

• dr Anna Snarska – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku filologia  – 

członek; 

• dr, prof. PUZ Leszek Czaplewski – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne  – członek; 

• Tamara Chomicz – studentka kierunku pedagogika  – członek; 

• Norbert Strzelecki – student kierunku zarządzanie  – członek; 

• Sandra Antczak – studentka kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne  – 

członek.  

2. Na skutek zmiany i aktualizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały lista 

członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów przedstawia się 

następująco: 

1) dr Fabian Nalikowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

administracja – przewodniczący; 



2) dr, prof. PUZ Karolina Kaszlińska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – zastępca przewodniczącego 

komisji;  

3) dr Barbara Moraczewska – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

pedagogika – członek;  

4) dr Anna Snarska –  przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku filologia  – 

członek 

5) mgr Bogusława Szewczyk-Modrzejewska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

kierunku zarządzanie – członek; 

6) dr inż. Stanisław Wszelak – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

informatyka  – członek; 

7) dr inż. Robert Synajewski – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

mechanika i budowa maszyn – członek;  

8) dr Małgorzata Karolewska-Szparaga – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

kierunku inżynieria zarządzania – członek;  

9) mgr Teresa Siemianowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku 

pielęgniarstwo  – członek;  

10)  dr Aneta Szóstek – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku finanse 

i rachunkowość  – członek; 

11)  dr Maciej Krzemiński – przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku nowe 

media                    i e-biznes – członek; 

12)  prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

kierunku prawo  – członek; 

13)  dr, prof. PUZ Leszek Czaplewski – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne  – członek; 

14)  Sebastian Kopczyński – student kierunku filologia – członek;    

15)  Tamara Chomicz – studentka kierunku pedagogika – członek 

16)  Patrycja Siekacz – studentka kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 

członek 

17)  Dorota Drabkowska  – studentka kierunku administracja – członek;  

18)  Norbert Strzelecki – student kierunku zarządzanie – członek;   

19)  Monika Włodarczyk – studentka kierunku inżynieria zarządzania – członek;   

20)  Marceli Bogusz – student kierunku informatyka – członek;     

21)  Jakub Waliszewski – student kierunku mechanika i budowa maszyn – członek; 

22)  Jadwiga Wojciechowska – studentka kierunku pielęgniarstwo – członek; 



23)  Dorota Taglewska  – studentka kierunku finanse i rachunkowość – członek; 

24)  Izabela Pędzikowska  – student kierunku nowe media i e-biznes – członek;  

25)  Dawid Iglewski  – student kierunku prawo – członek. 

26)  Sandra Antczak – studentka kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne  – 

członek. 

§ 2.  

Powołanie nowych członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów, o których 

mowa w § 1 ust. 1 lit. d niniejszej uchwały, podobnie jak poprzednio powołanych członków 

następuje na okres kadencji Senatu, przy czym komisja pracuje do dnia powołania nowej 

komisji. 

 

§ 3.  

1. Wykonanie uchwały powierza się odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Rektorowi. 

 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.  

 

Przewodniczący 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

 dr Robert Musiałkiewicz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 
 

 

 

                          
 

 


