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ZARZĄDZENIE Nr 023/03/2023 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 14 marca 2023 r. 
 

w sprawie zmiany w § 7 ust 15 – 16 Regulaminu świadczeń dla studentów w zakresie obowiązującej 
podstawy prawnej Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 31 stycznia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 212) ze zm. 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1668) ze zm. tj. dnia 3 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) ze zm. na dzień wydania niniejszego 
zarządzenia - obowiązuje następująca zmiana w Regulaminie świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bez-
pieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wprowadzonym zarządzeniem Rektora Nr 132/09/2022 z dnia 06 września 
2022 r. : 

1. Określone w § 7 ust 15 – 16 o treści: 

„15. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium 
socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określo-
nej  w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593, tj. 
z dnia 17 listopada 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku  
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji docho-
dowej  i majątkowej swojej i rodziny. 

16. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypen-
dium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o 
przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodo-
wej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła 
utrzymania rodziny.” 

„zastępuje się treścią: 

„15. Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypen-
dium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268, z późn. zm.3) ), jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wyda-
nego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o ko-
rzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez 
członków jego rodziny.  
16. W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze 
świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna 
może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodzi.” 

2. W celu wdrożenia zmian do praktyki społecznej Uczelni poleca się: prorektorom, dziekanom wydziałów 
oraz dyrektor biura rektora, aby do dnia 31 marca 2023 r. zorganizować zapoznanie z treścią ustawy 
zmieniającej Regulamin podległych sobie pracowników oraz studentów. 

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

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  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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