
 

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 
REKTORA 

 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 11 lipca 2016 r. 

w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla 
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie określa harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej 
w roku akademickim 2016/2017: 

1) Stypendium socjalne/socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź 
w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
zapomogi: 

 
a) studenci II – IV roku studiów: 

23.08 – 24.08.2016 r.  - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska,  
  mechanika i budowa maszyn, 

25.08 – 26.08.2016 r.   - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, 
29.08 – 30.08.2016 r.  - pedagogika, praca socjalna, 
31.08 – 02.09.2016 r.  - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie, 
05.09 – 06.09.2016 r.  - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska,  

  filologia angielska SUM, filologia germańska, 
  filologia germańska SUM. 

       
b) studenci I roku studiów (rekrutowani w I naborze): 

 
07.09 – 08.09.2016 r.   - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, 
      mechanika i budowa maszyn, 
09.09; 12.09.2016 r.   - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, 
13.09 – 14.09.2016 r.   - informatyka*, kosmetologia*, pielęgniarstwo*, 
15.09 – 16.09.2016 r.   - pedagogika, praca socjalna, 
19.09 – 20.09.2016 r.  - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie, 
21.09 – 22.09.2016 r.  - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska,  

  filologia angielska SUM, filologia germańska,  
  filologia germańska SUM. 

 
 
*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW na jego prowadzenie. 
 



 
 
c) studenci I roku studiów (rekrutowani w II naborze) oraz studenci studiów niestacjonarnych  
    (I nabór): 
 
28.09 – 05.10.2016 r.  - wszystkie kierunki  
 
d) stypendium rektora dla najlepszych studentów: 
 
03.10.2016 r.    - budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska,  

  mechanika i budowa maszyn,  
04.10.2016 r.   - dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, 
05.10.2016 r.    - pedagogika, praca socjalna, 
06.10.2016 r.   - finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, logistyka, zarządzanie, 
07.10.2016 r.       - bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska,  

  filologia angielska SUM, filologia germańska,  
  filologia germańska SUM. 

 
2) Dodatkowy termin dla osób, które nie złożyły dokumentów ww. terminach: 
 
24.09.2016 r. (sobota) - wszystkie kierunki 
08.10.2016 r. (sobota) - wszystkie kierunki  

 

3) Zapomogi – wniosek o zapomogę w przypadku wystąpienia okoliczności losowych składa się 
maksymalnie dwa razy w roku akademickim. 

§ 2 

Niniejszy harmonogram ma charakter porządkowy i dotyczy terminów składania wniosków o pomoce 
materialne na rok akademicki 2016/2017. Od listopada wnioski o: stypendium socjalne/socjalne 
zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki, 
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi można składać w terminie: od 1 do 10 
każdego miesiąca zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów PWSZ w Koninie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

    REKTOR 

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

Radca prawny 
/-/ K. Klapsa 


