
ZARZĄDZENIE NR 59/2021 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 23 czerwca 2021 r.  

 

zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie w czasie epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 

 

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. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.: Dz.U. 

z 2021, poz.1013; Dz. U. z 2021, poz. 1054) 

zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 143/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 

15 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie w czasie epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-COV-2, zmienionym zarządzeniami: nr 162/2020 z dnia 9 listopada  

2020 r., nr 177/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., oraz nr 24/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w § 3 

pkt 3 „Wytyczne dotyczące korzystania z Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka PWSZ 

w Koninie w czasie epidemii COVID-19”, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia, otrzymują 

brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Uchyla się: 

-  zarządzenie nr 162/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

w czasie epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

SARS-COV-2; 

- pkt 2 w § 1 w zarządzeniu nr 177/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 listopada 2020 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie w czasie epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się koronawirusa SARS-COV-2; 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2021 r. 

                                                                                                        REKTOR 

 

        /-/dr hab. Artur Zimny  

prof. PWSZ w Koninie 
 



 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 59/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 

23 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

w czasie epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się koronawirusa SARS-COV-2 

 

 

 

Wytyczne dotyczące korzystania z Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w czasie epidemii COVID-19. 

 

 

 

Od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. Biblioteka, wypożyczalnia oraz czytelnie są dostępne dla 

czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30. 

 

W budynku Biblioteki obowiązują następujące zasady postępowania: 

1. łączny limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w bibliotece to 15 osób 

(9 w wypożyczalni, 6 w czytelniach); 

2. w budynku biblioteki obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk 

korzystając z preparatu do dezynfekcji znajdującego się  przy wejściu do budynku; 

3. korzystający z biblioteki ma wolny dostęp do księgozbioru przy  zachowaniu odległości 

minimum 1,5 m od innych osób, także w czytelniach; 

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

5. czytelnicy oczekujący na podejście do lady bibliotecznej zobowiązani są do zachowania 

odległości minimum 1,5 m; 

6. zwracane książki zwolnione są z obowiązkowej kwarantanny; 

7. po każdym użytkowniku stanowisko czytelnicze/komputerowe jest dezynfekowane; 

8. rekomenduje się wcześniejszą rezerwację książek poprzez internetowy system 

biblioteczny. 

 


