
 

N.021.23.2022          

 

Zarządzenie Nr 104/22 

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 13 października 2022 r 

 

 

 

w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego komisji rekrutacyjnej  

do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok Menadżerskich Studiów Finansowo 

Prawnych, w roku akademickim 2022/2023, powołanej zarządzenie nr 27/22 Rektora 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych  

do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku) w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie § 9 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 22/21 Senatu Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku) z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok 

studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku) w roku akademickim 2022/2023”, zmienionej 

uchwałami Senatu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku): nr 43/21 z dnia 19 października 2021 r.,   

nr 2/22 z dnia 1 marca 2022 r. oraz nr 12/22 z dnia 24 maja 2022 r., w sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale ustalającej „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)  

w roku akademickim 2022/2023 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się zmiany i aktualizacji w składzie członków komisji rekrutacyjnej  

do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok Menadżerskich Studiów Finansowo 

Prawnych, w roku akademickim 2022/2023, powołanej zarządzenie nr 27/22 Rektora 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych  

do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)  

w roku akademickim 2022/2023, poprzez: 

 

 



1) odwołanie jednego członka, tj.  

• dr Aneta Szóstek – przewodnicząca; 

2) zmianę danych jednego członka, tj.  

• dr Fabian Nalikowski – przewodniczący; 

 

2. ,Na skutek zmiany i aktualizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia lista 

członków komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok 

Menadżerskich Studiów Finansowo Prawnych, w roku akademickim 2022/2023 przedstawia 

się następująco.  

a) dr Fabian Nalikowski – przewodniczący; 

b) dr Marek Ręklewski – członek; 

c) mgr Katarzyna Brudzińska – członek. 
 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauczania i Studentów. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2022 r. 

 

Rektor 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


