
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 16 marca 2020 r. 

 

w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania 

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.) 

oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze  

Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) 

 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych 

i innych form kształcenia dotyczy wszystkich form prowadzenia zajęć, w tym seminariów 

dyplomowych i magisterskich, zajęć terenowych, laboratoryjnych.  

2. W okresie  zawieszenia zająć dydaktycznych studenci nie odbywają praktyki zawodowej. 

3. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele akademiccy nie pełnią dyżuru 

dydaktycznego (konsultacji). 

§ 2 

1. Zawiesza się posiedzenia organów kolegialnych (Senatu, Rady Uczelni) oraz gremiów i ciał 

kolegialnych działających na podstawie statutu PWSZ w Koninie oraz innych aktów 

normatywnych. 

2. Zawiesza się realizację terminów określonych w uchwale nr 382/VI/XII/2019 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od kandydatów, zawartych 

w § 1 pkt 3 i 4 z uwagi na brak możliwości ich dochowania. 

3. Dziekani, prorektor ds. kształcenia, kanclerz, kierownicy komórek organizacyjnych i ich 

zastępcy realizują swoje obowiązki związane z pełnioną funkcją, w miarę możliwości 

w sposób zdalny z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. 

 



§ 3 

W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele akademiccy realizują swoje obowiązki 

naukowe poza budynkami PWSZ w Koninie. Obowiązki organizacyjne w miarę możliwości 

wykonuje się w trybie pracy zdalnej. 

§ 4 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę w formie pracy zdalnej 

w zakresie, który nie koliduje z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni. 

2. Zasady pracy zdalnej ustalone zostaną odrębnym komunikatem rektora. 

3. Pracę wykonywaną w innej formie niż zdalna wykonuje się w sposób wyłączający 

bezpośrednią obsługę pracowników, studentów.  

§ 5 

Bezwzględnie nakazuje się przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi wywołującemu 

chorobę COVID-19 zamieszczonych na stronie https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-

uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-

koronawirusa-sars-cov-2/ 

§ 6 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia 

zarządzenia rektora nr 23/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań związanych 

z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, zmienionym zarządzeniem  

nr 24/2020 z dnia 12 marca 2020 r. 

2. W zarządzeniach, o których mowa w ust. 1, uchyla się termin „do dnia 25 marca 2020 r. 

z możliwością przedłużenia w zależności od stanu zagrożenia epidemiologicznego” 

wprowadzając termin ich obowiązywania do dnia ich odwołania. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego odwołania. 

 
       

           REKTOR 

                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 
 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa  
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