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ZARZĄDZENIE Nr 153/09/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 01 września 2020 r. 
 

w sprawie zmiany realizacji praktyk zawodowych studentów w związku z  
przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 51 ust. 1 i art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 85 z późn. zm.), w związku z art. 
29 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i § 2 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 405) oraz § 15 ust. 4 
pkt. 2 Statutu Uczelni oraz § 67 Regulaminu Studiów, w celu zapewnienia sprawnej organizacji funk-
cjonowania Uczelni, a szczególnie umożliwienia studentom zaliczenia praktyk zawodowych przewi-
dzianych w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021, pomimo sytuacji kryzysowej, zarządza 
się, co następuje: 

1. Studenci Uczelni, którzy z przyczyn spowodowanych sytuacją kryzysową nie mają możliwości 
zrealizowania w całości swojej praktyki zawodowej przewidzianej w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2020/2021 mogą ubiegać się o zwolnienie z tej praktyki z jednoczesnym jej zali-
czeniem na podstawie: 

1) zaświadczenia o pracy w ramach wolontariatu na rzecz osób potrzebujących pomocy w okre-
sie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) w ramach akcji pomocy zorganizowanych przez: 
a) samorządy terytorialne, 
b) organizacje pozarządowe, 
c) kościoły i związki wyznaniowe, 
d) inne organizacje lub instytucje posiadające osobowość prawną (Załącznik nr 1); 

2) zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej za pośrednictwem, której student udzielał 
pomocy uczniom w działaniach edukacyjnych na odległość (Załącznik nr 1); 

3) oświadczenia osoby fizycznej niepełnosprawnej lub w wieku powyżej 60 roku życia, której stu-
dent udzielał wsparcia w okresie pandemii (Załącznik nr 2). 

2. Postanowienia punktu 1 nie dotyczą studentów, którzy już zostali zwolnieni z obowiązku odbycia 
praktyki wymaganej w semestrze letnim na podstawie wykonywanej pracy zawodowe a jedynie 
tych, którzy nie uzyskali takiego zwolnienia i otrzymali: 

1) skierowanie na praktykę; 

2) zgodę w postaci wiadomości e-mailowej od specjalisty ds. praktyk na realizację praktyki we 
wskazanym przez siebie zakładzie pracy; 

3) wiadomość w postaci e-maila z poleceniem stawienia się na praktykę w zakładzie pracy 
wskazanym przez uczelnię. 

3. Student zamierzający skorzystać z możliwości ubiegania się o zwolnienie z praktyki na podstawie 
niniejszego zarządzenia jest zobowiązany poinformować e-mailowo o swoich planach specjalistę 
ds. praktyk w wydziale. 

4. Wymiar pracy w ramach wolontariatu musi być adekwatny do wymiaru praktyk i powinien wynosić: 

1) w przypadku studentów edycji studiów 2018 – minimum 120 godzin; 

2) w przypadku studentów edycji 2019 – minimum 108 godzin 

3) dopuszcza się możliwość łączenia aktywności w różnych obszarach pomocy osobom odizolo-
wanym przy czym każdy obszar wymaga udokumentowania i suma godzin aktywności musi 
być przynajmniej równoważna ilości godzin praktyk wymaganych od studentów poszczegól-
nych edycji. 
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5. Decyzję w sprawie zwolnienia z praktyki z jednoczesnym jej zaliczeniem, w oparciu o postanowie-
nia niniejszego zarządzenia podejmuje dziekan na podstawie pisemnego wniosku specjalisty ds. 
praktyk w wydziale. 

6. Za pomocą nośników elektronicznych zapoznać z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich 
podległych sobie studentów i pracowników wraz z informacją o możliwości bezpośredniego skła-
dania informacji odnośnie zakłóceń i trudności w realizacji ustaleń określonych niniejszym zarzą-
dzeniem na adresy e-mailowe: info@wsb.net.pl // rektor@wsb.net.pl. lub numer telefonu ko-
mórkowego: 604 95 95 22. 

7. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się prorektor. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2020 roku, z którym to dniem tarci moc zarzą-
dzenie rektora nr 37/03/2020 z dnia 20 marca 2020 roku. 

9. Wszelkie zmiany w treści niniejszego zarządzenia wymagają formy kolejnego zarządzenia rektora. 
 
 
 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
Wykonano w 10 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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Załącznik nr 1  

 
                                                             …….………..………………, dnia……………….. 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE O WOLONTARIACIE 
 
 
 
 
Zaświadcza się, że ……………………………………. student Wyższej Szkoły  

(nazwisko i imię ) 
 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział……………………………………          
 
 
pracował/a/ jako wolontariusz na rzecz 
……………………………………………….………..………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zakres działania pracy obejmował (proszę dokładnie opisać) 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wolontariat rozpoczął się, …………………….. a zakończył się ………………… 

     (dzień, miesiąc, rok)       (dzień, miesiąc, rok) 

 
W sumie wolontariusz przepracował …………….. godzin 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
………………………………….                                 ……………………………………… 

pieczęć instytucji/organizacji                                                        pieczęć  i czytelny podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 

 
………………………………………….                                …………….., dnia………….. 
                       (nazwisko i imię ) 
 

…………………………………………. 
                             (PESEL ) 
 

…………………………………………. 
               (seria i nr dowodu tożsamości ) 
 

…………………………………………. 
                              (nr telefonu ) 

 

…………………………………………. 
 

…………………………………………. 
                       (adres zamieszkania ) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
           (stopień niepełnosprawności, nr orzeczenia, z dnia, wydane przez (wypełniają niepełnosprawni beneficjenci pomocy)) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
Świadom odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, 
 
oświadczam, że………………………………………. student Wyższej Szkoły 
                                                    (nazwisko i imię ) 

 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział……………………………………,  
  
pracował/a/ jako wolontariusz na rzecz…………………………………………………... 
                                                                                                          (wpisać „ moją” lub nazwisko i imię dziecka ) 

 

Zakres działania pracy obejmował (proszę dokładnie opisać) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wolontariat rozpoczął się, …………………….. a zakończył się ………………  

      (dzień, miesiąc, rok)      (dzień, miesiąc, rok) 

 

W sumie wolontariusz przepracował …………….. godzin. 
 

 
 

.………………………..………….   
                                                                                                                             czytelny podpis osoby upoważnionej 
 


