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ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE Nr 029/01/2022 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 
 

W sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania przepisów  
wynikających z Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2232) 
 
 

1. W związku z zmianą niektórych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), tj. z dnia 1 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) 
wprowadzonych ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2232), z dniem 24 stycznia 2022 roku na pod-
stawie niniejszego zarządzenia wprowadzam obowiązek stosowania wprost przepisów wynikających z 
przywołanej powyżej ustawy zmieniającej. 

2. Ustawa zmieniająca do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą 
w Poznaniu (zwanego dalej Regulaminem) stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. W celu wdrożenia zmian do praktyki społecznej Uczelni poleca się: prorektorom, dziekanom wydziałów 
oraz kierownikowi rektoratu, aby do dnia 31 stycznia 2022 r. zorganizować zapoznanie z treścią ustawy 
zmieniającej Regulamin podległych sobie pracowników oraz studentów. 

4. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia czyni się 
prorektor ds. administracji. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Załączniki:  
1. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 listopada 2021 r.  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2232) – 10 stron. 
 

 

  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 

 

 

mailto:rektor@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl/

