
ZARZĄDZENIE NR 88/2016 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 3 października 2016 r. 
 

 
w sprawie podziału środków z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie na stypendia wypłacane w 2017 roku oraz terminów 
składania wniosków 
 
Na podstawie: 
- art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 104 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 
- § 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 
(zmienionej uchwałą Nr 55/VI/I/2016 z dnia 19.01.2016 r.) 
- § 8 ust. 4 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 
 

zarządza się, co następuje:  
 
§ 1. 1. Na rok 2017 ustala się następujący podział środków z Własnego Funduszu 
Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie: 

1) na stypendia dla nauczycieli akademickich  – 21.368 zł;        
2) na stypendia dla studentów – 10.000 zł; 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zmniejszą fundusz wraz ze składkami 
ZUS pracodawcy. Od kwoty przyznanego stypendium potrącany jest podatek na zasadach 
ogólnych oraz należne składki ZUS. 

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przyznawane studentom są zwolnione 
z opodatkowania na podstawie art. 21 pkt 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.  
 
§ 2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Rektora w terminach: 

1) I termin do 31 grudnia 2016 r.; 
2) II termin do 30 kwietnia 2017 r. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                REKTOR 
       /-/ prof.  zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ K. Klapsa       


