
      
 

ZARZĄDZENIE NR 81/2016 
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE  

 
z dnia 28 września 2016 r. 

 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych  
pracowników PWSZ w Koninie 

 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) oraz art. 17 w związku z art. 1031 - 1036 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:  

 
 

§ 1. W zarządzeniu nr 70/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników PWSZ w Koninie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„3. 2. Uczelnia może udzielić wsparcia finansowego pracownikowi, zatrudnionemu 

w PWSZ jako w podstawowym miejscu pracy: 
1) na pokrycie kosztów przewodu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wszczęcie 
przewodu doktorskiego, habilitacyjnego, postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora;  
2) który, podejmuje studia doktoranckie w systemie niestacjonarnym, pod warunkiem 
przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego fakt rozpoczęcia studiów; 
3) który, podejmuje studia na studiach wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia 
w systemie niestacjonarnym).”; 

 
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 4. 1. Na pisemny wniosek pracownika pozytywnie zaopiniowany przez kierownika 

jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, Rektor może wyrazić zgodę na 
dofinansowanie w całości lub w części kosztów kształcenia pracownika podejmującego 
kształcenie w formach, o których mowa w § 3. Decyzję w sprawie wysokości dofinansowania 
podejmuje Rektor.  
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 zarządzenia. W przypadku form kształcenia 
podejmowanych za granicą wzór zgłoszenia wyjazdu pracownika za granicę stanowi 
załącznik nr 2 zarządzenia.”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

 

                                                                                                      REKTOR 

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

RADCA PRAWNY 

/-/ Katarzyna Klapsa 


