
Zarządzenie nr 50 /2020  
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  

z dnia 8 czerwca 2020 r. 
 

 
w sprawie: przywrócenia prowadzenia działalności badawczej przez pracowników Akademii 
w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie : art. 23 ust. 2 pkt 2 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.) i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Od dnia 15 czerwca 2020 r., dopuszczam możliwość wykonywania przez pracowników 
i doktorantów zadań i czynności badawczych, w tym w zakresie wymaganym terminami, 
zawartymi umowami, potrzebami jednostek, na terenie i z wykorzystaniem infrastruktury 
Akademii. Dotyczy wyłącznie badań prowadzonych bez udziału osób badanych, ale 
wymagających korzystania z  aparatury znajdującej się na terenie Uczelni.  

§ 2 

1. Prowadzenie prac badawczych powinno odbywać się w warunkach bezpiecznych, 
uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia wszystkich osób oraz obowiązujące 
przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy.  

2. Kierownicy  Wydziałowych  Pracowni Naukowo-Badawczych w porozumieniu z Kierownikiem 
Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego, określą zasady bezpieczeństwa osób 
w trakcie wykonywania badań oraz realizacji prac laboratoryjnych, zgodnie z rekomendacjami 
MNiSW, GIS, PIP a także z wytycznymi zawartymi w „Zakresie przedsięwzięć i czynności dla 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu”. Nauczyciele akademiccy, z tytułem naukowym profesora lub 
stopniem naukowym doktora habilitowanego, powinni przed rozpoczęciem badań uzyskać 
wytyczne dotyczące warunków sanitarnych, związane z ich prowadzeniem. Pozostali 
nauczyciele akademiccy oraz doktoranci przed rozpoczęciem powyższej procedury muszą 
dodatkowo uzyskać zgodę odpowiednio Kierownika Katedry, lub Opiekuna naukowego lub 
Promotora na prowadzenie badań w Wydziałowych Pracowniach Naukowo-Badawczych AWF 
we Wrocławiu.  

3. Nauczyciele akademiccy przed rozpoczęciem badań są zobowiązani do uzyskania zgody 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na ich realizację.  

4. Zobowiązuję prowadzących badania do przekazywania Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą istotnych informacji w zakresie prowadzonej działalności badawczej, 
a w szczególności: 
1) o stwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u osób wykonujących prace badawcze, 
2) o nadzwyczajnych zdarzeniach lub problemach. 

5. Wniosek – zgoda na prowadzenie badań FB-01a,  stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 

§ 3 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.  



 

§ 4 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Rektor 

Akademii Wychowania Fizycznego 

 we Wrocławiu 

 

      prof. dr hab. Andrzej Rokita 

 

 


