
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 11 marca 2020 r. 

 

w sprawie działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 

się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) 

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. Wprowadza się następujące zasady postępowania w celu zapobiegania 

i przeciwdziałania i rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie: 

1) zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne (w tym egzaminy) prowadzone na studiach 

stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie w okresie od 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020r.; 

2) zaleca się, w miarę możliwości prowadzenie wykładów i zajęć w systemie online           

(e-learning); szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostaną określone odrębnym 

komunikatem rektora; 

3) odwołuje się wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe i dydaktyczne 

organizowane przez PWSZ w Koninie; 

4) zakazuje się organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni oraz przeprowadzania 

imprez o charakterze masowym; 

5) zawiesza się wynajem obiektów PWSZ w Koninie podmiotom trzecim w celu 

organizacji wydarzeń i imprez o charakterze masowym; 

6) zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum wyjazdów służbowych, udziału 

w konferencjach krajowych i międzynarodowych, mobilności międzynarodowej 

pracowników, studentów i gości, kierując się przy tym aktualnymi zaleceniami GIS 

i MNiSW; 

7) wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenckich oraz wprowadza 

się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych; 

8) zamyka się Bibliotekę im. prof. M. Walczaka dla studentów i osób z zewnątrz; 

korzystanie z Biblioteki przez pracowników Uczelni możliwe jest wyłącznie w celu 

prowadzenia działalności naukowej. 



§ 2. 1. Zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich 

kontaktów w miejscu pracy. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się korzystanie 

z korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. 

2. Administracja Uczelni funkcjonuje bez zmian. 

3. Pracodawca może polecić wykonywanie tzw. pracy zdalnej pracownikowi, który: 

     1) przebywał w rejonach występowania wirusa COVID-19; 

     2) wykazuje pogorszenie stanu zdrowia charakterystyczne dla objawów zakażenia  

wirusem COVID-19; 

     3) miał kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie wirusem COVID-19 oraz 

w innych przypadkach określonych w komunikatach GIS. 

 

§ 3. 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu 

zachorowania wywołanego wirusem COVID-19. 

 2. Obowiązek informowania o podejrzeniu zakażenia wirusem COVID-19 dotyczy 

również studentów. 

 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 należy przekazać na adres email: 

rektorat@konin.edu.pl  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 25 marca 

2020 r. z możliwością przedłużenia w zależności od stanu zagrożenia epidemiologicznego. 

 

 

           REKTOR 

                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 
 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa  
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