
 

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie działań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w warunkach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19  

i pobierania opłat za korzystanie z miejsca w Domach Studenckich  

 

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 rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), 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 ze zm.); 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.)  

 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. Począwszy od 1 czerwca 2020 r.  w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa 

COVID-19, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie wprowadza się, 

z uwzględnieniem  ust. 3, następujące zasady postępowania: 

1) przywraca się możliwość organizowania przez Uczelnię wydarzeń naukowych 

i dydaktycznych, kulturalnych, sportowych oraz innych wydarzeń uczelnianych; 

2) umożliwia się organizowanie zgromadzeń oraz innych imprez i wydarzeń z zachowaniem 

liczby uczestników zgodnej z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych; 

3) w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem CIVID-19 umożliwia się wynajem obiektów 

PWSZ w Koninie podmiotom trzecim od 1 lipca 2020 r. na zasadach określonych  

w odrębnym dokumencie;  

4) za zgodą rektora umożliwia się wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne – udział 

w konferencjach, mobilność międzynarodową pracowników, studentów i gości; 

5) w Domach Studenckich umożliwia się zakwaterowanie nowych osób, a od 15 czerwca 

2020 r. dopuszcza się odwiedziny w ograniczonym zakresie. Odpłatność za korzystanie 

z miejsca w Domach Studenckich przez studentów naliczana jest proporcjonalnie do dni 

pobytu;  

6) umożliwia się korzystanie z Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka oraz czytelni; 



7) przywraca się przyjmowanie interesantów zewnętrznych w budynkach Uczelni; 

8) umożliwia się korzystanie z obiektów sportowych Uczelni, z wyłączeniem siłowni 

dostępnej tylko dla pracowników Uczelni od 15 czerwca 2020 r. 

2. Szczegółowe wytyczne regulujące zasady korzystania z obiektów Uczelni, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3 i pkt 5-8 określi kanclerz odrębnymi dokumentami. 

3. Przy stosowaniu zasad postępowania określonych w ust.1 zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych 

w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii, w tym zaleceń 

GIS. 

§ 2 

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/ oraz zaleceń Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

§ 3 

1. Uchyla się w całości: 

1) 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; 

2) zarządzenie Nr 24/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie działań związanych 

z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie; 

3) 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. 

2. Traci moc 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 Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie 

zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                                        REKTOR 

 

                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa 
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