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ZARZĄDZENIE Nr 161/09/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 07 września 2020 r. 
 

w sprawie zmiany w składzie Zespołu pomocy kryzysowej w związku z przeciwdziała-
niem 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 pozn. zm.), w związku  
§ 1 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020  
r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t. j. Dz. U. 
z 2020 roku poz. 911) oraz § 15 ust. 4 pkt. 2 Statutu Uczelni oraz § 67 Regulaminu Studiów, w celu 
zapewnienia sprawnej organizacji funkcjonowania Uczelni, a szczególnie zapewnienia Studentom 
Uczelni właściwego wsparcia i pomocy związanej z zaistniałą sytuacją kryzysową, z dniem 22 wrze-
śnia 2020 r. do odwołania zarządza się, co następuje: 
1. Zmienia się skład Zespołu Pomocy Kryzysowej, który przedstawia się następująco:  

1) dr Natalia MAJCHRZAK – przewodnicząca Zespołu (e-mail: natalia.majchrzak@wsb.net.pl; 
nr tel.: 882 067 771); 

2) dr Anna KURKIEWICZ – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach infor-
mowania Studentów o możliwościach uzyskania pomocy ze strony państwa (program Tarczy 
antykryzysowej) (e-mail: anna.kurkiewicz@wsb.net.pl; nr tel.: 606 458 842); 

3) dr Agnieszka KIJAK – członek Zespołu – odpowiedzialna za wsparcie w sprawach wewnętrz-
nych Uczelni (np. socjalno-bytowych, organizacyjnych, dydaktycznych itp.) (e-mail:  
agnieszka.kijak@wsb.net.pl; nr tel.: 516 928 136); 

4) dr Sebastian NIEDZWIECKI – członek Zespołu – odpowiedzialny za wsparcie w sprawach 
psychologicznych, społecznych i osobistych (e-mail: sebastian.niedzwiecki@wsb.net.pl; nr 
tel.: 695 170 730). 

2. Poleca się prorektorom, dziekanom wydziałów i dyrektorom za pomocą nośników elektronicznych 
zapoznać z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych sobie Studentów i Pracowni-
ków. 

3. Odpowiedzialnego za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządze-
nia czyni się pełnomocnika rektora ds. akredytacji i HR. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2020 r., z którym to dniem traci moc skład Zespołu 
Pomocy Kryzysowej określony zarządzeniem rektora nr 040/03/2020 z dnia 20 marca 2020 r. 

 
 

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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