
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu  

z dnia 25 kwietnia 2020 roku  

  w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni 

w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

 

 

Działając 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 roku poz. 85 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 roku poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 

z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Od dnia 27 kwietnia 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku włącznie przedłużam zawieszenie 

zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w Szkole Doktorskiej, na studiach 

podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia prowadzonych przez Uczelnię – 

z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. 

2. Wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów oraz egzaminy dyplomowe 

mogą odbywać się poza siedzibą Uczelni (w tym siedzibą ZWKF) i mogą być prowadzone 

z wykorzystaniem bezpiecznych środków komunikacji zdalnej. Szczegóły dotyczące 

prowadzenia zaliczeń i egzaminów, a w tym egzaminów dyplomowych, za pomocą środków 

komunikacji zdalnej określone zostaną odrębnym zarządzeniem. 

3. Do odwołania zabraniam przyjmowania gości przez mieszkańców Domów Studenta 

oraz noclegów osobom z zewnątrz. 

 

§ 2 

1. Przedłużam dotychczasowe zasady organizacji pracy pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu polegające na ograniczeniu obowiązku 

świadczenia pracy na terenie Uczelni (poprzez jej wykonywanie na odległość) do dnia 24 maja 

2020 r., przez wszystkich pracowników Uczelni, z wyłączeniem osób wyznaczonych 

do zapewnienia właściwego funkcjonowania Akademii i wykonujących pracę na jej terenie. 

2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych (odpowiedzialnych za właściwe 

funkcjonowanie sektorów, o których mowa w ust. 1) do sporządzenia wykazów osób 

wykonujących powierzone im zadania, z podaniem dni i godzin pełnienia tych obowiązków. 

3. Zobowiązuję kierowników zakładów i pracowni do sporządzenia do dnia 7 maja br. wykazów 

zajęć przewidzianych programem studiów semestru letniego, które w okresie ograniczenia 

funkcjonowania Uczelni nie odbywały się z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość. 



4. Zobowiązuję pracowników pionu naukowo-dydaktycznego do dalszego prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie, o którym mowa w § 1 

ust. 1 

 

§ 3 

 Przedłużam automatycznie do dnia 24 maja 2020 r. ważność  wszystkich udzielonych 

pozwoleń na pracę zdalną. 

§ 4 

Wykazy osób, o których mowa w § 2 ust. 2 mogą być uzupełnianie w przypadku 

stwierdzenia, że obecność pracownika na terenie Uczelni jest niezbędna dla Jej prawidłowego 

funkcjonowania. Decyzje podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, Kanclerz lub Rektor, 

przy uwzględnieniu zasad gwarantujących bezpieczeństwo pracowników. 

 

§ 5 

Listy osób realizujących obowiązki pracownicze w Uczelni są zatwierdzane i publikowane 

przez Rektora. 

 

§ 6 

W przypadku powstania przeszkód uniemożliwiających wypełnianie obowiązków 

przez wyznaczonego pracownika (w okresie ograniczenia działalności Uczelni) zobowiązany jest on 

do powiadomienia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, a w razie trudności z tym związanych 

– Kanclerza lub Rektora. 

 

§ 7 

Zobowiązuję wszystkich pracowników oraz osoby kształcące się Uczelni do śledzenia 

informacji zamieszczanych na stronie internetowej Akademii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia i postępowania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ich 

treści. Publikowane tam komunikaty mogą modyfikować przyjęte w Uczelni rozwiązania 

organizacyjne, co może mieć związek z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną 

w kraju.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 REKTOR 

 

                                                                               prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński 
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