
 

ZARZĄDZENIE Nr 109/2021 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 14 września 2021 r.  

 

 

w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku 

akademickim 2021/2022 w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19  

 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) 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 z późn. 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 z późn. zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 

w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie obowiązują: 

1) Wytyczne w sprawie wymogów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa 

studentów i pracowników uczestniczących w zajęciach dydaktycznych w czasie 

epidemii COVID-19 – załącznik nr 1; 

2) Wytyczne dla mieszkańców domu studenckiego (DS Nr 1) PWSZ w Koninie 

w czasie epidemii COVID-19 – załącznik nr 2; 

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

w Koninie w czasie epidemii COVID-19 – załącznik nr 3; 

4) Wytyczne dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji w PWSZ 

w Koninie w czasie epidemii COVID-19 – załącznik nr 4; 

5) Wytyczne dla pracowników obsługi w PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-

19 – załącznik nr 5; 

6) Procedura postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zachorowania lub 

podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 w PWSZ w Koninie – 

załącznik nr 6. 

 

 



§ 2 

1. W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-

COV-2 zaleca się organizację przez Uczelnię i na jej terenie spotkań, posiedzeń komisji, 

zespołów itp., a także konferencji i innych wydarzeń w formie on-line. 

2. Umożliwia się wykonywanie pracy zdalnej pracownikom Uczelni, którzy: 

a) wykazują pogorszenie stanu zdrowia charakterystyczne dla objawów zakażenia 

wirusem COVID-19, 

b) mieli kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem COVID-19, 

c) przebywają na kwarantannie. 

3. Wyrażenie zgody pracownikowi na pracę zdalną w przypadkach określonych w ust. 2 

jest możliwe, o ile zakres wykonywanych zadań umożliwia taki sposób świadczenia 

pracy zgodnie z zarządzeniem nr 151/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 

ustalenia procedury świadczenia pracy zdalnej przez pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi i Dziekanom Wydziałów PWSZ w Koninie. 
 

 

§ 4 

Tracą moc: zarządzenie 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 oraz zarządzenia zmieniające: nr 162/2020 

z dnia 9 listopada 2020 r., nr 177/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., nr 24/2021 z dnia 1 marca 

2021 r. oraz nr 59/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                

                                                                                                     REKTOR 

                                          /-/ dr hab. Artur Zimny 

                                                                   prof. PWSZ w Koninie 

 

 


