
Zarządzenie Nr 14/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 12 marca 2020 roku 
 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2: 

1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszono 

działalność dydaktyczną Uczelni w okresie od 12 do 25 marca br., a w pozostałym 

zakresie Uczelnia pracuje normalnie,  

2) nie zawiesza się praktyk studenckich w powyższym okresie, z wyjątkiem przypadków 

powstania  okoliczności uniemożliwiających ich odbycie, 

3) zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybory Rektora 

Uczelni należy przeprowadzić zgodnie z ustalonym planem wyborczym, 

4) poleca się studentom wykwaterowanie z akademika, a tym którzy to uczynią zmniejszyć 

czynsz przy kolejnej opłacie. Studenci zagraniczni oraz studenci odbywający praktyki 

zawodowe zamieszkujący w akademiku pozostają w nim, 

5) imprezy organizowane przez Uczelnię o charakterze wewnętrznym, które miały się odbyć 

w najbliższym czasie (Festiwal Nauki, Turbinalia, konferencje) przekłada się na jesień 

br., 

6) Uczelnia w tym czasie nie będzie udostępniana na konferencje, seminaria, spotkania, 

organizowane przez instytucje zewnętrzne, 

7) przekłada się (o ile będzie to możliwe) termin wycieczki do Grecji pracowników PWSZ 

w Elblągu zaplanowanej na maj br. na jesień br., oraz przekłada się na jesień br. 

spotkanie integracyjne pracowników, 

8) wszelkie informacje dotyczące podejrzenia zarażenia się koronawirusem na Uczelni 

należy zgłaszać w Sekretariacie Prorektorów. Pracownik Sekretariatu Prorektorów 

przygotowywać będzie wszelkie dane, zestawienia, raporty obrazujące sytuację na 

Uczelni, 

9) w przypadku konieczności załatwienia przez studenta jakiejkolwiek sprawy                            

w dziekanacie rekomenduje się podjęcie próby kontaktu drogą elektroniczną. Kontakt 

osobisty jest możliwy, ale  powinien być ostatecznością i mieć miejsce w przypadku, gdy 

danej sprawy nie można załatwić poprzez kontakt zdalny, 

10) zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. 

posiadane przez studentów legitymacje studenckie będą ważne do 31 maja 2020 r. i nie 

ma potrzeby ich wymiany z dniem 31 marca 2020 r., 

11) aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu 

kształcenia rekomenduję nauczycielom akademickim przekazywanie studentom 

materiałów do samodzielnej pracy w drodze komunikacji elektronicznej. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                         Rektor 

           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk  
       


