
Zarządzenie nr 24/2020 
Rektora  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
z 10 marca 2020 roku 

 
 
 
W sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) 

w społeczności Akademii.  
 
 
Na podstawie:  art.  23 ust.1 w zw. z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn.zm.) § 18 ust. 1 Statutu Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz ustawy z dnia 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 (Dz.U. poz. 
374) 
 
 
zarządzam co następuje:  

 
§ 1 

1. Od dnia 11 marca br. wstrzymuje się realizację wszystkich zajęć dydaktycznych w 
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim. Sposób realizacji i zaliczenia 
efektów uczenia się, które miały zostać zrealizowane w trakcie tych zajęć określone 
zostaną w odrębnych dokumentach. 

2. Odwołuje się wszelkie konferencje i wydarzenia organizowane przez AWF Wrocław. 
3. Odwołuje się udział pracowników, studentów oraz doktorantów w konferencjach 

zagranicznych i krajowych. 
4. Wstrzymuje się możliwość korzystania z Biblioteki Głównej. 
5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz 

wprowadza się zakaz odwiedzin przez osoby nieposiadające karty mieszkańca. 
 

§ 2 
1. Dla wszystkich pracowników wprowadza się obowiązek ograniczenia bezpośrednich 

kontaktów służbowych na rzecz korespondencji elektronicznej i kontaktów 
telefonicznych. 

2. Zaleca się w miejsce korespondencji papierowej stosowanie elektronicznej. 
 

§ 3 
1. Prorektorów, Dziekanów oraz Kanclerza zobowiązuje się do podejmowania decyzji o 

wykonywaniu przez pracownika pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca 
zdalna) w przypadkach określonych w art. 3 ustawy 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 oraz do zawiadomienia o tym fakcie Działu Spraw Pracowniczych.  

2. Pracowników wykonujących pracę zdalną zobowiązuje się do utrzymywania stałego 
kontaktu z przełożonym i składania za pomocą poczty elektronicznej dziennych 
raportów z realizacji zadań. 

 
§ 4 

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do śledzenia komunikatów 
zarządzeń wewnętrznych w Uczelni oraz rządowych, w tym Głównego Inspektora 
Sanitarnego i egzekwowanie zawartych w nich zaleceń. 



2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do informowania 
przełożonych o osobach, które mogą być potencjalnymi nosicielami wirusa oraz 
bezwzględnego przestrzegania wytycznych, instrukcji dotyczących zachowania w 
sytuacji zagrożenia koronawirusem (COVID-19) oraz przestrzegania warunków 
sanitarno-higienicznych. 

 
§ 5 

Indywidualne decyzje w sprawach określonych w § 1 może podejmować Rektor. 
 

§ 6 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauczania.   

 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 
 

prof. dr hab. Andrzej Rokita  
 


