
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie 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 ze zm.), 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. z 2020 r. poz. 374) 

oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, ze zm. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 528) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

W zrządzeniu 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 w § 2 po ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. W okresie zawieszenia posiedzeń, o których mowa w ust. 1, organy kolegialne 

Uczelni oraz organy kolegialne samorządu studenckiego podejmują wyłącznie uchwały 

niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni. Uchwały są 

podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy 

taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych Uczelni.”; 

2) dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, kolegium elektorów, 

komisje stypendialne oraz inne komisje i gremia działające na podstawie wewnętrznych 

aktów Uczelni podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach 

wewnętrznych regulujących ich działanie.”.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia jego odwołania. 
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