
ZARZĄDZENIE NR 23/2012 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
W KONINIE 

 
z dnia 29 marca 2012 r. 

 
 
w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów  
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo                               
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz              
§ 91 ust. 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zarządza się,                        
co następuje: 

§ 1.  Z Własnego Funduszu Stypendialnego mogą być przyznawane stypendia: 
1) dla pracowników; 
2) dla studentów. 

 
§ 2.  1.  Nauczyciel może ubiegać się o przyznanie stypendium dla pracowników na: 

1) prowadzenie prac badawczych, zgodnie z warunkami określonymi przez Senat                       
PWSZ w Koninie; 

2) prowadzenie prac związanych ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności 
na innych zasadach, w tym do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego lub 
habilitacyjnego. 
2. W przypadku, gdy źródłem stypendium są wpłaty osób fizycznych lub prawnych, mogą 

być uwzględnione dodatkowe warunki przyznania stypendium, określone przez osobę 
dokonującą wpłaty. 

 
§ 3.  Pracownik niebędący nauczycielem może ubiegać się o przyznanie stypendium                     

dla pracowników na prowadzenie prac związanych ze zdobywaniem lub uzupełnianiem 
wiedzy i umiejętności na innych zasadach. 
 

§ 4. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium: 
1) na wyjazd w ramach programu Sokrates-Erasmus; 
2) za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub organizacyjne. 
 
§ 5. 1. Stypendium przyznaje Rektor na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu 

przez komisję powołaną w drodze odrębnego zarządzenia, a w przypadku                                    
studenta także w uzgodnieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu 
studenckiego. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia. 
3. Wnioski składa się w terminie do 31 stycznia i do 31 sierpnia każdego roku. 
4. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje się w terminie 30 dni od dnia 

upływu terminów, o których mowa w ust. 3. 
 
§ 6. 1. Stypendium jest przyznawane na semestr albo na rok akademicki.  



2. Stypendium jest wypłacane na podstawie pisemnej umowy lub pisemnej decyzji 
Rektora, w ratach miesięcznych albo jednorazowo w formie przelewu na wskazany rachunek 
bankowy. Kwota stypendium nie ulega waloryzacji. 

3. W przypadku zaprzestania realizacji przedsięwzięcia (prowadzonych prac lub wyjazdu 
studenta) przez stypendystę w okresie pobierania stypendium dotychczas wypłacone raty 
stypendium podlegają zwrotowi, na warunkach określonych w umowie lub w decyzji Rektora, 
o których mowa w ust. 2. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku niespełnienia innych warunków 
określonych przez Rektora. 

 
§ 7. 1. Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium przysługuje: 

1)   nauczycielowi zaliczonemu do minimum kadrowego; 
2) studentowi osiągającemu bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczącemu w pracach 

organizacji samorządu studenckiego lub współpracującemu z otoczeniem społeczno-
gospodarczym PWSZ w Koninie; 

3) pracownikowi niebędącemu nauczycielem, wykonującemu prace, o których mowa w § 3, 
poza zakresem obowiązków określonych przez pracodawcę. 
2. Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria: 

 2) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celów PWSZ w Koninie; 
 5) prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych wnioskodawcy środków 

finansowych, w tym z Własnego Funduszu Stypendialnego. 
 

§ 8. 1. Wysokość stypendium przyznanego z Własnego Funduszu Stypendialnego w roku 
kalendarzowym (na semestr albo na rok akademicki) nie może być niższa niż ½  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego corocznie na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia                
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,              
z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) i nie może przekraczać 
trzykrotności tego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku przez zainteresowanego. 
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może przyznać stypendium 
w innej wysokości niż określona w ust 1. 
 

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 7/2008 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 31 stycznia 2008 r. (z. późn. zm.). 

   
§ 10. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie zarządzenia 

stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia, z tym że decyzje w sprawie 
przyznania stypendium podejmuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. 

 
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.  
 
 
                      REKTOR 
      /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Alicja Łukowska   


