
Zarządzenie Nr 41/2022 

Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu 
z dnia 4 lipca 2022 roku 

 

zmieniające zarządzenie Nr 15/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu 
z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Szczegółowego regulaminu 
świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu 
 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

W Szczegółowym regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych 
w Elblągu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/2022 Rektora Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu z dnia 10 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 2 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia; 

2) załącznik nr 3 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia; 

3) załącznik nr 4 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszego 
zarządzenia; 

4) załącznik nr 5 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszego 
zarządzenia; 

5) załącznik nr 6 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszego 
zarządzenia; 

6) załącznik nr 7 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszego 
zarządzenia; 

7) załącznik nr 8 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 
Stosowanych w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor  
 
 
                                                                               dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 
 


