
Zarządzenie Nr 47/2019/2020 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 22 maja 2020 r. 

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w organizacji i systemie pracy w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie od dnia 25 maja 2020 r. 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 33 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w związku z art. 31 ustawy z dnia 24 października 

1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz treścią rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 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. 861), które to rozporządzenie uchyliło ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez 

pracowników uczelni na jej terenie, wprowadza się niżej wymienione zasady organizacji pracy 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (zwanej dalej „Uczelnią”) 

w okresie począwszy od dnia 25 maja 2020 r. 

§ 1 

1. Pracownicy Uczelni będący nauczycielami akademickimi kontynuują prowadzenie zajęć 

w sposób zdalny, poza terenem Uczelni. Na terenie Uczelni mogą być przez tych pracowników 

prowadzone badania naukowe, na zasadach i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa 

określonych przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń. Dopuszcza się również 

przeprowadzanie przez nauczycieli akademickich na terenie Uczelni stacjonarnych egzaminów 

dyplomowych, na zasadach określonych przez dziekanów wydziałów, zgodnie ze zmianami 

epizodycznymi wprowadzonymi do obowiązującego regulaminu studiów (w drodze uchwały 

Nr 30/2019/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Inne, niż dyplomowe, 

egzaminy i zaliczenia powinny być realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/2020 z zasady w sposób zdalny, z tym że upoważnia się dziekanów do wyrażenia 

w wyjątkowych przypadkach zgody na przeprowadzenie danego egzaminu lub zaliczenia 

w sposób stacjonarny na terenie Uczelni, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 

w celu uniknięcia zarażenia wirusem COVID-19 przez uczestników danego egzaminu lub 

zaliczenia. 

2. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi (zarówno wykonujący swoje 

obowiązki w ramach administracji centralnej, jak i dydaktycznej) kończą pracę w trybie 

zdalnym z dniem 24 maja 2020 r. Począwszy od dnia 25 maja 2020 r. wskazani wyżej 

pracownicy kontynuują wykonywanie swoich obowiązków w trybie stacjonarnym, na terenie 

Uczelni. Kierownik danej jednostki organizacyjnej odpowiada za wdrożenie pracy w trybie 

stacjonarnym począwszy od dnia 25 maja 2020 oraz wydaje w tym zakresie decyzje, 

w szczególności takie, jak: 

1) określenie indywidualnego terminu powrotu do pracy w trybie stacjonarnym podległego 

pracownika, jeżeli ma być on inny, niż 25 maja 2020 r.; 

2) wskazanie zasad bezpieczeństwa, do których zachowania zobowiązany jest podległy 

pracownik po powrocie do pracy w trybie stacjonarnym; 

3) zobowiązanie pracownika do informowania o zagrożeniach, w szczególności podejrzenia 

zarażenia się wirusem COVID-19; 



4) dokonanie ewentualnych zmian organizacyjnych w pracy podległych pracowników, 

mających na celu wydajność pracy pracowników w rygorze zachowania zasad 

bezpieczeństwa; 

5) ustalenie szczegółowej organizacji pracy podległych pracowników po powrocie do pracy 

w trybie stacjonarnym. 

§ 2 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, a dotyczącym powrotu do pracy 

w trybie stacjonarnym pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi 

decydują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych.  

2. Zasady bezpieczeństwa na terenie Uczelni w okresie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 

określają zarządzenia Rektora oraz kanclerza, w szczególności: 

1)    zarządzenie Nr 29/2019/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zasad 

i wytycznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród 

członków społeczności akademickiej AWF Warszawa; 

2)    zarządzenie nr 39/2019/2020 Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania 

administracji AWF oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 11 maja 2020 r. do 

odwołania. 

3. Zarządzenia, o których mowa w ust. 2, dostępne są na stronie internetowej AWF w zakładce 

BIP 

§ 3 

Z dniem 25 maja 2020 r. zapisy zarządzenia Nr 31/2019/2020 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w organizacji i systemie pracy w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

w okresie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 odnośnie pracy zdalnej pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi stosuje się wyłącznie do tych pracowników, którzy po 

tym dniu będą wykonywali swoja pracę w sposób zdalny.  

 § 4 

1. Nadzór nad wykonaniem i realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Kanclerzowi 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a w przypadku pracowników administracji 

dydaktycznej - dziekanom wydziałów. 

2. Wątpliwości w zakresie realizacji zapisów niniejszego zarządzenia rozstrzyga Rektor lub 

Kanclerz.  

3. Wszelkie pytania lub problemy związane z realizacją zapisów niniejszego zarządzenia prosimy 

kierować na adres kanclerz@awf.edu.pl.  

§ 5 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.  

 

 

Rektor 

                                        

    

                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

mailto:kanclerz@awf.edu.pl

