
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 23 października 2018 r. 
 

w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa rozpatrywania 
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych 

studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
Na podstawie art. 177 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 270 ustawy z dnia 
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1669)   
 
 
zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Po rozpatrzeniu wniosku Parlamentu Studentów PWSZ w Koninie z dnia 16 października 2018 r. 
przekazuję Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia organu II instancji w zakresie 
rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla 
najlepszych studentów: 
2. Ustalam następujący skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej: 
1) dr Anna Waligórska-Kotfas – przewodniczący – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Informatyki; 
2) mgr Dariusz Wiliński – członek – specjalista ds. administracyjnych; 
3) Artur Michalski – członek - student kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” II rok; 
4) Katarzyna Sypniewska – członek – studentka kierunku „filologia” II rok; 
5) Rafał Bajdek – członek – student kierunku „informatyka” III rok.  
 

§ 2 
 

Traci moc zarządzenie nr 120/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przekazania Odwoławczej Komisji Stypendialnej prawa 
rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla 
najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 
  

§ 3 
 

Funkcję sekretarza Odwoławczej Komisji Stypendialnej pełni: mgr Anna Żerkowska – specjalista  
ds. administracyjno - studenckich, z wyłączeniem możliwości głosowania. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku akademickiego 2018/2019. 
 

                                                                                                               REKTOR 
                  /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
Radca prawny 
/-/ K. Klapsa               


