
ZARZĄDZENIE NR 83/2016 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
W KONINIE 

 
z dnia 28 września 2016 r. 

 
 
w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo                               
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)  art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz              
§ 78 ust. 2 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 (ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się Regulamin  Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Tracą moc:  

- zarządzenie Nr 23/2012 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu 
Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników 
i studentów, 
- zarządzenie Nr 65/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 
5 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania stypendiów 
z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
dla pracowników i studentów. 

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

stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.  
 
 
                       
 
                                                                                                                      REKTOR 
                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak        
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ Katarzyna Klapsa 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do zarządzenia nr 83/2016 Rektora 
PWSZ w Koninie z dnia 28 września 2016 r.  
w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu 
Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie 

 
 

REGULAMIN 
Własnego Funduszu Stypendialnego  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 

 
§ 1 

Własny Fundusz Stypendialny przeznaczony na stypendia dla nauczycieli akademickich 
i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, zwany dalej „Funduszem” 
jest tworzony ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). 
 

§ 2 
1. Fundusz tworzy się w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej. 
Funduszem zarządza Rektor. 
2. Fundusz przyjmuje także wpłaty od osób fizycznych i prawnych. Osoba wpłacająca – 
fundator może określić dodatkowe warunki przyznania stypendium. Stypendium 
to przyznawane jest na zasadach ustalonych w umowach zawieranych pomiędzy PWSZ 
w Koninie i osobami fizycznymi lub prawnymi dokonującymi wpłat na rzecz Funduszu. 
3. Odpis, o którym mowa w ust. 1 nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto 
na dany rok, z tym że gdy zysk jest mniejszy niż planowany, odpis ustala się w wysokości 
proporcjonalnie zmniejszone, a gdy zysk jest większy, odpis ustala się w wielkości 
planowanej. 
4. Wysokość środków przeznaczonych na Fundusz określa Senat w planie rzeczowo-
finansowym PWSZ w Koninie. 
5. Środki Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku akademickim przechodzą 
na rok następny. 
6. Obsługę administracyjno-księgową Funduszu w sprawach dotyczących pracowników 
PWSZ w Koninie prowadzi komórka właściwa do spraw kadrowych, a w sprawach 
dotyczących studentów komórka właściwa do spraw pomocy materialnej dla studentów 
i Kwestura. 
 

§ 3 
Stypendia z Funduszu stanowią motywacyjną pomoc finansową, o którą ubiegać się mogą: 

1) nauczyciele akademiccy, dla których PWSZ w Koninie jest podstawowym 
miejscem pracy, którzy: 
     a) prowadzą aktywną działalność naukową, udokumentowaną znaczącymi  

publikacjami naukowymi w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium; 
b) rozpoczynają lub realizują projekty naukowo-badawcze, badania nad rozwojem      
innowacyjności, także w ramach zespołów badawczych, przyczyniające się do  



powiększenia osiągnięć naukowo-badawczych Uczelni i wspierające rozwój 
naukowy i zawodowy; 
c) prowadzą zaawansowane prace dotyczące badań naukowych związanych 
z ubieganiem się o uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego pod warunkiem 
niekorzystania ze środków finansowych Uczelni na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników PWSZ w Koninie; 
d) czynnie uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych  
(wystąpienia, referaty), a także w programach wymiany akademickiej w ramach  
umów międzynarodowych; 

2) wyróżniający się studenci, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, którzy spełniają 
jedno z wymienionych kryteriów: 

a) posiadają znaczące indywidualne osiągnięcia naukowe, przy czym średnia 
ważona ocen za poprzedni rok akademicki jest wyższa niż 4,50;    
b) uczestniczą w badaniach lub prowadzą projekty badawcze, także w ramach 
studenckich kół naukowych; 
c) prowadzą konkretne działania na rzecz społeczności akademickiej i promocji 
Uczelni; 
d) zakwalifikowali się do wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+ lub na 
praktyki z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, przy czym średnia ważona ocen za poprzedni 
rok akademicki jest wyższa niż 4,50. 

 
§ 4 

1. Dla oceny wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu  dla nauczycieli akademickich 
uwzględnia się w szczególności następujące kryteria: 

1) dotychczasowe osiągnięcia naukowe wnioskodawcy,  
2) wynik ostatniej okresowej oceny pracy nauczyciela akademickiego,  
3) wartość naukową i/lub wdrożeniową projektu,  
4) możliwość opublikowania rezultatów projektu w wydawnictwie naukowym, 
5) przydatność tematyki projektu dla rozwoju naukowego i/lub zawodowego 
wnioskodawcy, zgodnej ze strategią Uczelni, 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium z Funduszu dla nauczycieli akademickich stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5 
Dla oceny osiągnięć naukowych studenta uwzględnia się w szczególności następujące 
kryteria: wartość merytoryczną osiągnięcia, możliwości jego upowszechnienia oraz 
wykorzystania wyników w praktyce. 

 
§ 6 

1. O stypendium mogą ubiegać się studenci zakwalifikowani na praktyki w ramach Programu 
Erasmus+ , którzy nie otrzymują wsparcia finansowego od instytucji przyjmującej. 
2. Przyznane studentowi stypendium na wyjazd w ramach wymiany międzynarodowej jest 
świadczeniem wypłacanym w dwóch ratach: 

1) 70% przyznanej kwoty w terminie 14 dni od dokonania wszystkich formalności 
związanych z wyjazdem w komórce właściwej do spraw współpracy z zagranicą; 

 



 
 

2) pozostała część należnej kwoty po powrocie z wymiany i rozliczeniu wyjazdu; 
w przypadku nie dokonania rozliczenia w terminie część ta nie zostanie 
wypłacona. 

3. Komórka właściwa do spraw współpracy z zagranicą przekazuje do komórki właściwej do 
spraw pomocy materialnej dla studentów informacje niezbędne do wypłaty stypendium 
niezwłocznie po ich uzyskaniu. 
4. Wzór wniosku o przyznanie studentom stypendium z Funduszu stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.      

 
§ 7 

Stypendyści przedkładają Rektorowi sprawozdanie z wykorzystania stypendium w terminie 
30 dni po zakończeniu okresu, na jaki została przyznana pomoc finansowa z Funduszu. 
W sprawozdaniu powinny zostać ujęte w szczególności efekty zakładane przy realizacji 
projektu, znaczące osiągnięcia badawcze stypendysty dokonane w trakcie pobierania 
stypendium (m.in. publikacje, wystąpienia na konferencjach i sympozjach). 
 

§ 8 
1. Stypendium przyznaje Rektor na pisemny wniosek ubiegającego się o stypendium, 
po zaopiniowaniu przez komisję powołaną na okres kadencji władz Uczelni w drodze 
odrębnego zarządzenia. W przypadku wniosków studentów wymagana jest również opinia 
Zarządu Samorządu Studentów. 
2. Wnioskodawca jest informowany pisemnie w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji 
o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium. W przypadku odmowy przyznania 
stypendium wnioskodawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
uzasadniony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora. 
3. Stypendium przyznawane jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 
kolejny okres po złożeniu uzasadnionego wniosku, z tym, że czas finansowania nie może 
przekroczyć dwóch lat.  
4. Wysokość stypendiów z Funduszu na dany rok dla każdej grupy stypendystów oraz 
terminy składania wniosków określa Rektor w formie odrębnego zarządzenia.  
5. Stypendium wypłacane jest na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Uczelnią 
a stypendystą o realizację stypendium z Funduszu, której wzór stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia.  
6. Stypendium jest wypłacane w ratach miesięcznych z płatnością na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego albo jednorazowo w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek 
bankowy. Kwota stypendium nie ulega waloryzacji. 
 

§ 9 
1. Stypendium nie przysługuje z chwilą skreślenia z listy studentów, rozwiązania umowy 
o pracę lub rezygnacji ze stypendium. 
2. Stypendysta zobowiązany jest do poinformowania Rektora o okolicznościach 
wymienionych w ust. 1 w ciągu 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji. 
3. W przypadku zaprzestania realizacji przedsięwzięcia, prowadzonych prac, rezygnacji 
z wyjazdu w ramach wymiany międzynarodowej lub skrócenia pobytu przez stypendystę  



 
 
w okresie pobierania stypendium, dotychczas wypłacone raty stypendium podlegają 
zwrotowi, na warunkach określonych w umowie stypendialnej. 
4. W uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ust. 1 Rektor może – po 
zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w § 8 ust. 1 – zawiesić bądź całkowicie wstrzymać 
wypłatę stypendium, jak również zobowiązać stypendystę do zwrotu części lub całości 
otrzymanego stypendium. 
 

§ 10 
Wystąpienie z wnioskiem o stypendium, a następnie zawarcie stosownej umowy 
stypendialnej jest podstawą przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy. Wnioskodawca 
posiada wiedzę, że administratorem danych zgromadzonych w związku z rozpatrywaniem 
wniosków stypendialnych i realizacją świadczeń jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Koninie. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Własnego Funduszu Stypendialnego 
PWSZ w Koninie 

 
Konin, dnia…………………………….. 
 
Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie 

 
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

CZĘŚĆ A: 
I. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………….. 

 
adres e-mail: …………………………….. tel. …………………... 

Stopień, tytuł naukowy: 

 

Stanowisko: 

 

II. Wydział/katedra/zakład: 

 

III. W przypadku otrzymania stypendium proszę o przekazanie świadczenia na konto: 

Nazwa i adres banku: 
 
Nr rachunku wnioskodawcy:                           

IV. Okres na jaki ma zostać przyznane stypendium (max. 12 miesięcy): 
 

V. Osiągnięcia i aktywność naukowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Uczestnictwo w konferencjach naukowych, w programach wymiany akademickiej w ramach umów 
międzynarodowych: 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Przygotowuję pracę doktorską/habilitacyjną na temat: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data wszczęcia przewodu dr/postępowania habilitacyjnego …………………………………………………….. 

VIII. Opis projektu, programu badawczego – cel i znaczenie, przewidywany efekt oraz czas trwania projektu 
i koszty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Opinia kierownika zespołu w przypadku badań i projektów realizowanych w ramach zespołów 
badawczych: 
 

 

 

 

Data ………………………                                                Podpis kierownika ……………………………. 

X. Dodatkowe informacje i załączniki złożone przez wnioskodawcę: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………….    …………………………………… 
miejscowość, data         czytelny podpis wnioskodawcy 

 



CZĘSĆ B: 

XI. Opinia rektorskiej komisji właściwej do spraw Własnego Funduszu Stypendialnego: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Komisja opiniuje pozytywnie wniosek o przyznanie stypendium w wysokości:*…………………… 

na okres ……………………………… 

 

……………………………….                 ……………………………………… 
miejscowość, data        podpis Przewodniczącego Komisji 

 

Komisja opiniuje wniosek negatywnie – uzasadnienie:* 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………….                 ……………………………………… 
miejscowość, data        podpis Przewodniczącego Komisji 

 

XII. Decyzja Rektora: 
 
Przyznaję stypendium w wysokości *…………………………… na okres…………………………. 

na warunkach określonych w umowie stypendialnej. 

 

Nie przyznaję stypendium z powodu: *……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………….                 ……………………………………… 
miejscowość, data                         podpis Rektora 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Własnego Funduszu Stypendialnego 
PWSZ w Koninie 

 
Konin, dnia…………………………….. 
 
Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie 

 
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego: 
- dla wyróżniających się studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;* 
- na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ * 
CZĘŚĆ A: 
I. Imię i nazwisko studenta: 

…………………………………………………………………….. 

 
adres e-mail: …………………………….. tel. …………………... 

Nr albumu: 

 

Rok studiów i kierunek: 

 

II. Wydział: 

 

III. W przypadku otrzymania stypendium proszę o przekazanie świadczenia na konto: 

Nazwa i adres banku: 
 
Nr rachunku wnioskodawcy:                           

IV. Okres na jaki ma zostać przyznane stypendium (max. 12 miesięcy): 

V. Znaczące osiągnięcia i aktywność naukowa studenta, uczestnictwo w projektach badawczych (krótki opis 
projektu), działania na rzecz społeczności akademickiej i promocji Uczelni:* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Zostałam/em zakwalifikowana/ny na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w semestrze:* 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce wyjazdu: ………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa uczelni: …………………………………………………………………………………………………. 

Okres pobytu: ………………………………………………………………………………………………….. 

Potwierdzenie przez komórkę właściwą ds. współpracy z zagranicą: 

 

 

……………………….                                                           …………………………………………. 
 Data                                                                                               Podpis pracownika komórki 
 
VII. Potwierdzenie przez dziekanat średniej ważonej za poprzedni rok studiów: 

średnia ważona za …. rok studiów wynosi: ……………… 

 
……………………….                                               ……………………………………………………… 
 Data                                                                                         Podpis pracownika dziekanatu 
 
VIII. Opinia Zarządu Samorządu Studentów: 

 

……………………….                                               ……………………………………………………… 
 Data                                                                          Podpis Przewodniczącego Samorządu Studentów 
 
IX. Opinia opiekuna studenckiego koła naukowego w przypadku realizacji projektu, badań naukowych 
w ramach koła: 
 

 

……………………….                                               ……………………………………………………… 
 Data                                                                           Podpis opiekuna studenckiego koła naukowego 
 
X. Dodatkowe informacje i załączniki złożone przez wnioskodawcę: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………….    …………………………………… 
miejscowość, data         czytelny podpis wnioskodawcy 

 

*niepotrzebne skreślić 



CZĘSĆ B: 

XI. Opinia rektorskiej komisji właściwej do spraw Własnego Funduszu Stypendialnego: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Komisja opiniuje pozytywnie wniosek o przyznanie stypendium w wysokości:*…………………… 

na okres ……………………………… 

 

……………………………….                 ……………………………………… 
miejscowość, data        podpis Przewodniczącego Komisji 

 

Komisja opiniuje wniosek negatywnie – uzasadnienie:* 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………….                 ……………………………………… 
miejscowość, data        podpis Przewodniczącego Komisji 

 

XII. Decyzja Rektora: 
 
Przyznaję stypendium w wysokości *…………………………… na okres…………………………. 

na warunkach określonych w umowie stypendialnej. 

 

Nie przyznaję stypendium z powodu: *……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………….                 ……………………………………… 
miejscowość, data                         podpis Rektora 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Własnego Funduszu Stypendialnego 
PWSZ w Koninie 

 
UMOWA 

o realizację stypendium przyznanego z Własnego Funduszu Stypendialnego  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 
zawarta w dniu ……………………………….…………w Koninie  
pomiędzy  
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z siedzibą w Koninie przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 
Konin, reprezentowaną przez Rektora Uczelni – prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, 
zwaną dalej PWSZ w Koninie 
a 
Panem/Panią 

....................................................................................................................................................... 
 
- pracownikiem PWSZ w Koninie zatrudnionym w ………………………………………….. 
 
...................................................................................................................................................... 

(nazwa wydziału katedry/zakładu) 
 
na stanowisku ............................................................................................................................/* 
 
- studentem PWSZ w Koninie, kierunek studiów ……………………………………………..  

legitymującym się legitymacją studencką nr .............................................................................. 

zamieszkałym w………………………………………………………………........................./* 

 
zwanym dalej Stypendystą 

§ 1 
Umowa dotyczy realizacji stypendium przyznanego przez Rektora PWSZ w Koninie na rzecz 
stypendysty Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie. 

§ 2 
Na podstawie decyzji Rektora z dnia …………………… stypendyście przyznane zostało 
stypendium w łącznej wysokości …………… PLN na okres od ……….... r. do ……….... r., 
które wypłacane będzie: 
- w ………… równych miesięcznych ratach po …. zł każda rata, na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego /* 
- jednorazowo w kwocie ………………. PLN /* 
- w dwóch ratach zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, przy czym pierwsza rata w kwocie 
……………. PLN /* 
 



§ 3 
Stypendium wypłacane będzie przelewem bankowym na konto stypendysty wskazane 
w złożonym wniosku. 

§ 4 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zobowiązana jest do: 

- dokonywania regularnych wypłat rat stypendium w wysokości zgodnej z decyzją, 
o której mowa w § 2 na konto bankowe stypendysty,  

- udostępniania stypendyście bazy sprzętowej i laboratoryjnej, pozostającej w jej 
dyspozycji, o ile zobowiązanie to nie będzie niosło ze sobą nadmiernego obciążenia jej 
jednostek i dezorganizacji ich pracy, 

- zapewnienia pomocy merytorycznej i dydaktycznej świadczonej przez opiekuna 
naukowego stypendysty w ramach jego obowiązków służbowych.* 

 
§ 5 

Stypendysta zobowiązuje się przede wszystkim do: 
- dołożenia wszelkich starań zmierzających do osiągnięcia celu wskazanego we wniosku 

o stypendium,  
- dopełniania obowiązków ciążących na nim z tytułu wykonywania stosunku pracy/ 

pozostawania studentem PWSZ w Koninie/*, 
- przedłożenia sprawozdania z wykorzystania przyznanego stypendium, 
-   przestrzegania postanowień Regulaminu WFS oraz Regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad 
komercjalizacji. 

§ 6 
1. Wypłacone stypendium podlega zwrotowi: 
- w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania stypendium do dnia 
zwrotu stypendium w przypadkach określonych w § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu Własnego 
Funduszu Stypendialnego; 
- w części wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia utraty tytułu uprawniającego do 
pobierania  stypendium do dnia jego zwrotu w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 i 4 
Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego. 
2. Nienależnie pobrane stypendium należy zwrócić na rachunek bankowy PWSZ w Koninie. 
 

§ 7 
Spory między stronami rozstrzygane są polubownie przez Komisję właściwą do spraw 
Własnego Funduszu Stypendialnego, a w razie braku porozumienia przez skierowanie sprawy 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 
 
 
 

...................................................................  ................................................................... 
STYPENDYSTA          REKTOR PWSZ W KONINIE 

   
 
_______________ 
*niepotrzebne skreślić 


