
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w AWF w Poznaniu  

w warunkach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

 

W związku z rosnącym poziomem zagrożeń epidemiologicznych, pogarszającą się 

sytuacją w zakresie zabezpieczenia kadrowego dla zajęć przewidzianych do prowadzenia 

na terenie Uczelni i jej Filii (zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2020 Rektora Akademii z dnia 

20 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach pandemii COVID-19) 

oraz koniecznością podejmowania działań minimalizujących niebezpieczeństwa związane 

z pandemią (coraz dotkliwiej odczuwane przez społeczność akademicką), działając 

na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 49 ust. 2 i 4 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 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.1835) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Do dnia 8 listopada 2020 r. włącznie zawiesza się realizację wszystkich zajęć 

dydaktycznych przewidzianych do prowadzenia w bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem akademickim na terenie Uczelni i jej gorzowskiej Filii, z możliwością 

przedłużenia wyznaczonego okresu.  

2. W terminie zakreślonym treścią ust. 1 zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wyłącznie 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 2 
 

Zobowiązuję wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Akademii do bezwzględnego 

przestrzegania wszelkich wytycznych i instrukcji dotyczących zachowania w sytuacji 

zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, w tym również regulacji wewnątrzuczelnianych.  

 

§ 3 
 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studiów. 

 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

26 października 2020 r. 

 

                  REKTOR 

          prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński 
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