
Zarządzenie nr 42/2020 

Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

z dnia 30 września 2020 roku 

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w okresie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

 

 

 

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego 

uchwałą nr 2/8/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB 

Akademia sp. z o.o. – Założyciela Uczelni  oraz zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2020 roku, a także art. 51 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.), w trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pracy 

oraz zdrowie całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, zarządzam, co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO 

 

1. W związku z pandemią COVID-19 wszyscy pracownicy, współpracownicy, studenci, słuchacze i 

inne osoby obecne w budynku lub na terenie Uczelni, w tym także w salach zewnętrznych 

wynajmowanych krótkookresowo, biorące udział w zajęciach dydaktycznych lub je organizujące, 

są bezwzględnie zobowiązane do stosowania się do obowiązującego reżimu sanitarnego oraz zasad 

BHP. 

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie lub w budynku Uczelni zobowiązane są do noszenia 

własnych maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta. 

3. Obsługa studentów i słuchaczy, jeśli tylko jest to możliwe, powinna być prowadzona zdalnie. 

4. Szatnie pozostają zamknięte, odzież wierzchnią należy zabierać ze sobą do sali wykładowej. 

5. Wdrożono procedury dot. postępowania na wypadek stwierdzenia zachorowania na COVID-19, 

regulowane odrębnym zarządzeniem rektora. 

6. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone.  

7. Uczelnia zapewnia środki do dezynfekcji.  

8. Uczelnia nie zapewnia maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych. 

 

 

§ 2. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRADYCYJNYCH 

 

1. W zajęciach dydaktycznych tradycyjnych nie mogą uczestniczyć osoby: 
1) przebywające na kwarantannie lub przebywające w izolacji,  
2) zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji,  
3) posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (kaszel, duszności, bóle w klatce 

piersiowej, podwyższoną temperaturę ciała). 
2. Każdy z uczestników zajęć dydaktycznych stacjonarnych przed ich rozpoczęciem musi raz na 

semestr wypełnić oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Na początku każdych zajęć dydaktycznych tradycyjnych jest sprawdzana lista obecności.  

4. Wszyscy uczestnicy zajęć dydaktycznych w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia 

zobowiązani są do: 

1) samokontroli swojego stanu zdrowia w dniu zajęć dydaktycznych przed udaniem się do 

Uczelni; jeśli uczestnik stwierdzi u siebie jakikolwiek objaw chorobowy charakterystyczny 



dla COVID-19, w szczególności podwyższoną temperaturę powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, 

kaszel, zanik smaku lub węchu, bóle mięśni,  nie może wziąć udziału w zajęciach i nie może 

przychodzić do Uczelni, 

2) jeśli uczestnik podczas trwania zajęć zaobserwuje u siebie objawy chorobowe 

charakterystyczne dla COVID-19, zobowiązany jest poinformować wykładowcę oraz 

postępować zgodnie z  procedurą dot. postępowania na wypadek stwierdzenia zachorowania 

na COVID-19, regulowaną odrębnym zarządzeniem rektora, 

3) dezynfekcji rąk natychmiast po wejściu do budynku uczelni, a także każdorazowo po 

chwilowym opuszczeniu sali, budynku lub po korzystaniu z łazienki, 

4) zachowania właściwego odstępu od innych osób obecnych w pobliżu, zarówno podczas 

poruszania się po budynku, oczekiwania na zajęcia przed salą lub przed budynkiem uczelni, 

jak i podczas samych zajęć, 

5) stosowania się do zamieszczonych na terenie budynku oznakowań, 

6) jeśli jest to wymagane przez osobę prowadzącą zajęcia: umożliwienia weryfikacji swojej 

tożsamości (na tę chwilę student lub słuchacz może zdjąć maseczkę), 

7) niezajmowania miejsc wyłączonych z użytku. 

5. Podczas zajęć dydaktycznych wprowadza się zakaz: 

1) wchodzenia do budynku uczelni osób trzecich nie uczestniczących w zajęciach 

dydaktycznych, za wyjątkiem opiekunów osób z niepełnosprawnością wymagających takiej 

asysty, 

2) przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek przedmiotów (w tym długopisu), 

3) wchodzenia do innych sal niż ta, w której zaplanowane są zajęcia dydaktyczne dla danej 

grupy, 

4) przekazywania studentom lub słuchaczom przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne 

wydruków, chyba, że obie strony używają rękawiczek jednorazowych; rekomenduje się 

przekazywanie materiałów dydaktycznych zdalnie. 

6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych należy opuścić budynek i nie gromadzić się na terenie 

Uczelni. 

7. Funkcjonowanie bibliotek wydziałowych w trakcie epidemii COVID-19 pozostaje ograniczone.  

 

 

§ 3. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii 

lub nie dłużej niż do 28.02.2021 r. 

2. Traci moc zarządzenie nr 36/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 7 

września 2020 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w okresie epidemii koronawirusa 

SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.  

 

 

 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

 
Prof. zw. dr hab. Józef Orczyk 

  



Załącznik nr 1:  Wzór oświadczenia uczestnika zajęć dydaktycznych tradycyjnych 

(stacjonarnych) w okresie pandemii COVID-19 

 

 
………………………….……………….  

Imię i nazwisko  

  

….............................................  

Nr albumu  (student/słuchacz) 

 

 

Oświadczenia uczestnika zajęć dydaktycznych kontaktowych w okresie pandemii COVID-19 

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz o 

przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych w zakresie 

kwarantanny i zasad higieny oraz wszelkich innych wytycznych otrzymanych mailowo, za pośrednictwem 

Extranetu, czy dostępnych w formie wizualnej na terenie budynków dydaktycznych. Aby zmniejszyć 

ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o akceptację poniższego oświadczenia. 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach realizowanych w formie bezpośredniej (kontaktowej) w ramach studiów 

wyższych/podyplomowych w roku akademickim 2020/21 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.   

 

 

Oświadczam, że będę przystępować do zajęć dydaktycznych organizowanych w formie stacjonarnej  zdrowy/wa 

oraz że nie zdecyduję się na udział w zajęciach, jeśli wystąpią u mnie i/lub innych domowników symptomy 

wirusa COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. Oświadczam, że: 

 nie przebywam na kwarantannie i nie przebywam w izolacji, 

 nie zamieszkuję z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji, 

 nie posiadam objawów charakterystycznych dla COVID-19 (kaszel, duszności, bóle w klatce 

piersiowej, podwyższona temperatura ciała). 

Oświadczam, że w ciągu 10 dni poprzedzających zajęcia nie miałem kontaktu z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie SARS-Cov-2 lub chorobę COVID-19. 

 

Zobowiązuję się również do przekazania informacji Uczelni, gdyby przed zajęciami lub w okresie bezpośrednio 

po nich pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem COVID-

19.  

 

Równocześnie, w trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć zobowiązuję się do: 

 noszenia maseczki ochronnej, przyłbicy lub innego środka ochrony zakrywającego usta oraz nos na 

terenie budynku poza salą, w której są realizowane zajęcia dydaktyczne, 

 zachowania dystansu w częściach wspólnych budynku min. 1,5 metra od innych uczestników, 

 zachowania bezpiecznego dystansu na sali wykładowej zajmując minimum co drugie miejsce dostępne 

lub miejsca wyznaczone, 

 przestrzegania oznakowań pionowych i poziomych, instrukcji reżimu sanitarnego, regulaminów 

obowiązujących w budynkach itp. 

 częstego mycia oraz dezynfekcji rąk. 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub 

zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej 

(przestępstwo z art. 165 Kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). 

 


