
 

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 26 maja 2020 r. 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

wirusa COVID-19 

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 

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.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego  

i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 911) 

 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie wprowadza się następujące zasady postępowania: 

1) zawiesza się zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych i innych 

formach kształcenia, które w okresie zawieszenia prowadzi się z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) w okresie zawieszenia zajęć dopuszcza się prowadzenie zajęć przewidzianych  

w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów, których warunki określi 

rektor w drodze zarządzenia; 

3) w okresie zawieszenia zajęć dopuszcza się prowadzenie zajęć  – niezależnie od roku na 

którym odbywa się kształcenie – które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być 

przeprowadzone w sposób zdalny (zajęcia laboratoryjne, zajęcia prowadzone 

w warunkach symulowanych, także zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych 

studentów).  

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 prowadzone są od dnia 1 czerwca 2020 r. 

3. Organy kolegialne (Senat, Rada Uczelni), kolegia elektorów, organy kolegialne Samorządu 

Studenckiego, komisje stypendialne, komisje i inne gremia działające na podstawie statutu 

oraz wewnętrznych aktów Uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo na posiedzeniach danego organu. 



§ 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/aktualnosci/informacja-dla-

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

koronawirusa-sars-cov-2/ 

§ 3 

1. Uchyla się: 

1) pkt 1 i 2 w § 1 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  

2) §§ 1-5 w zarządzeniu 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 28/2020 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. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 września 2020 roku.  

 

       

           REKTOR 

 

                  /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 

 

 

 

 

RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa       
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