
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

 

z dnia 8 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie dopuszczenia do ograniczonego funkcjonowania niektórych obiektów  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem 

wirusem COVID-19   

 

 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W odniesieniu do § 1 pkt 8 zarządzenia 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 (ze zm.) dopuszcza się do częściowego użytkowania Bibliotekę im. 

prof. Mariana Walczaka dla studentów i pracowników Uczelni w zakresie korzystania 

z wypożyczalni, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30, przy zachowaniu 

następujących zasad postępowania: 

1) wejście do budynku biblioteki tylko w maseczce ochronnej po uprzedniej dezynfekcji 

rąk (płyn dostępny przy wejściu); 

2) uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu 

do księgozbioru oraz innych przestrzeni, także czytelni; 

3) rekomendowana jest wcześniejsza rezerwacja książek (rezerwacje internetowe poprzez 

system biblioteczny lub telefonicznie); 

4) przy stanowisku obsługi czytelnika może przebywać tylko 1 osoba; 

5) czytelnicy oczekujący na wejście do wypożyczalni zobowiązani są do zachowania 

bezpiecznej odległości (2 metry); 

6) zwracane książki zostaną poddane 5-o dniowej kwarantannie, zanim ponownie wrócą 

do wypożyczeń. 

 

§ 2 

W kompleksie obiektów sportowych PWSZ w Koninie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4 dopuszcza 

się do użytkowania stadion lekkoatletyczny dla studentów i pracowników Uczelni,  

od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 20.00, przy zachowaniu następujących 

zasad postępowania: 



1) przed wejściem na stadion należy okazać w portierni budynku Uczelni dokument 

poświadczający uprawnienie do korzystania z kompleksu obiektów sportowych  

– w przypadku pracownika identyfikator, a w przypadku studenta ważną legitymację 

studencką; wejście do budynku Uczelni jest możliwe tylko w maseczce ochronnej po 

uprzedniej dezynfekcji rąk; 

2) na stadionie może przebywać maksymalnie 6 osób ćwiczących oraz osoba prowadząca 

zajęcia przy zachowaniu minimum 2 metrów odstępu między osobami; 

3) przed wejściem na obiekt sportowy oraz po jego opuszczeniu obowiązkowa jest 

dezynfekcja rąk. 

 

§ 3 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zakwaterowania w domu studenta. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 11 maja 2020 r. 

 

 

REKTOR 

 

/-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

 

RADCA PRAWNY  

/-/ K. Klapsa 


