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ZARZĄDZENIE Nr 036/03/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 11 marca 2020 r. 
 

w sprawie zmiany organizacji funkcjonowania Uczelni, a szczególnie realizacji zajęć 
dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa (SARS-CoV-2) 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 51 ust. 1 i art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 85 z późn. zm.), w związku z art. 
29 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i § 2 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 405) oraz § 15 ust. 4 
pkt. 2 Statutu Uczelni, w celu zapewnienia sprawnej organizacji funkcjonowania Uczelni, a szczegól-
nie umożliwienia studentom zaliczenia semestru letniego w roku akademickim 2019/2020, pomimo 
sytuacji kryzysowej, zarządza się, co następuje: 

1. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania przechodzi się na zdalne (poprzez platformy e-
learningowe, komunikatory elektroniczne, takie jak skype i inne, kontakt e-mailowy, a nawet tele-
foniczny pomiędzy nauczycielami a studentami) realizowanie zajęć dydaktycznych przewidzianych 
w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, w tym także uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie 
egzaminów przewidzianych programem kształcenia zgodnie z terminami określonymi Planem za-
jęć oraz Planem sesji egzaminacyjnej. 

2. W celu sprawnej realizacji postanowień powyższego punktu poleca się: 

1) dziekanom wydziałów: 
a) zorganizować przekazanie wszystkim studentom, w wersji elektronicznej (w tym poprzez 

USOS), szczegółowych materiałów dydaktycznych niezbędnych do osiągnięcia efektów 
uczenia się przewidzianych programem kształcenia w semestrze letnim bieżącego roku 
akademickiego oraz zadań do wykonania w postaci pisemnej w wersji elektronicznej nie-
zbędnych do uzyskania zaliczenia lub zdania egzaminu – najpóźniej do dnia 31 marca 
2020 roku; 

b) przekazać w wersji elektronicznej (głównie poprzez USOS) wszystkim osobom prowadzą-
cym zajęcia dydaktyczne: listy grup dziekańskich z którymi prowadzą zajęcia wraz z da-
nymi kontaktowymi do studentów w postaci indywidualnych adresów e-mail oraz numerów 
telefonów; protokoły zaliczeń oraz egzaminów z przedmiotów, z których prowadzą zajęcia 
dydaktyczne zgodnie z Planem zajęć, Planem sesji egzaminacyjnej oraz umowami o pra-
cę i umowami zlecenia – do dnia 23 marca 2020 roku; 

c) zorganizować tak system rozliczenia studentów z wymaganych w semestrze rygorów dy-
daktycznych, aby w terminie 7 dni od zakończenia ostatnich zajęć w semestrze wynikają-
cych z Planu zajęć złożone zostały w dziekanatach, w wersji elektronicznej, protokoły za-
liczeń, egzaminów oraz sprawozdania z realizacji zajęć wraz z pracami studentów lub też 
wykonanymi przez nich zadaniami w wersji elektronicznej (potwierdzającymi uzyskanie 
zaliczenia lub też zdania egzaminu), niezbędne do finansowego rozliczenia osób prowa-
dzących zajęcia; 

d) dokonać wpisów dziekańskich w Kartach Okresowych Osiągnięć Studenta złożonych 
przez Studentów w sposób bezkontaktowy, na podstawie ocen wpisanych do USOS oraz 
do protokołów z zaliczeń i egzaminów; 

e) przełożyć na miesiąc wrzesień lub październik oraz odpowiednio zaplanować obozy spor-
towo-integracyjne studentów 2. semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 4. 
semestru studiów pierwszego stopnia; ocen z wychowania fizyczne nie brać pod uwagę 
podczas obliczaniu średnich tych studentów, w przypadku ubiegania się przez nich o sty-
pendium rektora za wyniki w nauce; 

f) zorganizować zaliczenie przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów 4 semestru 
studiów drugiego stopnia oraz studentów studiów podyplomowych: MBIzA – Bartoszyce, 
Giżycko, Gliwice; PZS-PiI – Gdańsk; NK – Gliwice, na podstawie wykonanych przez nich, 
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zleconych im zadań teoretycznych, przygotowanych przez Pana mgra Tomasza NO-
WATKOWSKIEGO i rozesłanych do dziekanów wydziałów w: Bartoszycach, Gdańsku, 
Giżycku i Gliwicach przez Dziekana WSS w Poznaniu do dnia 30 kwietnia 2020 roku; 

g) udzielić studentom ostatnich semestrów studiów wszelkiej możliwej pomocy organizacyj-
nej, włącznie z bezpośrednim kontaktem władz wydziałów z pracodawcami, w zakresie 
terminowego zaliczenia praktyk zawodowych, natomiast w odniesieniu do studentów 
młodszych roczników, w przypadku trudności ich z zaliczeniem terminowym praktyk, do-
konać dziekańskich wpisów na kolejny okres studiów bez naliczania dodatkowych opłat z 
tego tytułu; 

h) zorganizować system przyjmowania w dziekanatach prac dyplomowych oraz składa-
nia/planowania egzaminów dyplomowych w sposób, który nie będzie narażał dyploman-
tów na przemieszczanie się na duże odległości oraz nadmiernie długie oczekiwanie w ko-
lejce na egzamin w przewidzianym dla niego dniu; 

i) zorganizować system monitoringu problemów, z którymi borykają się studenci, jak i osoby 
prowadzące zajęcia podczas realizacji zdalnego nauczania oraz bieżącego ich rozwiązy-
wania. 

2) dyrektor Centrum edukacji i marki: 

 wyposażyć dziekanów wydziałów w posiadane już w zasobach wszelkie możliwe elektro-
nicznej postaci materiały dydaktyczne, w celu przekazania ich osobom prowadzącym za-
jęcia oraz studentom; 

3) dyrektor Centrum administracji i finansów: 

 zorganizować sprawny system całościowej elektronicznej obsługi finansowej i kadrowej 
studentów oraz pracowników; 

4) dyrektor Biblioteki: 

 zorganizować i usprawnić w bibliotekach wydziałowych system korzystania z e-booków 
oraz elektronicznej bazy Biblioteki; 

5) prorektor: 

 przeorganizować zakres prac osób odpowiedzialnych za USOS oraz e-learning w taki 
sposób, aby większą ilość czasu mogły poświęcić na organizacyjne i merytoryczne 
wsparcie zdalnego nauczania; 

 zorganizować system administracyjnej obsługi studentów, pracowników, kandydatów na 
studia oraz innych interesantów Uczelni w taki sposób aby w budynkach będących siedzi-
bami administracji Uczelni oraz wydziałów były jedynie dyżury, natomiast zasadnicza 
część zadań administracyjnych mogła być wykonywana zdalnie; 

 przygotować aneksy do umów najmu sal dydaktycznych w taki sposób, aby Uczelnia mia-
ła możliwość odstąpienia od najmu w przypadku przedłużania się sytuacji kryzysowej; 

6) prorektor ds. walidacji: 

 zorganizować, przy wykorzystaniu potencjału kadrowego Centrum edukacji i marki, sku-
teczny system bieżącej walidacji realizacji zadań szczegółowych wynikających z niniej-
szego zarządzenia; 

 zorganizować, przy wykorzystaniu potencjału kadrowego Biura rektora, skuteczny system 
bieżącego zbierania opinii i uwag od studentów oraz pracowników odnośnie realizacji po-
stanowień punktu 2 niniejszego zarządzenia; 

 zorganizować poprzez stronę Internetową Uczelni oraz system wydziałowych komunikato-
rów sieciowych system doinformowania studentów o podjętych działaniach mających na 
celu sprawne i terminowe ukończenie przez nich studiów; 

 przeorganizować działalność promocyjno-rekrutacyjną w taki sposób aby zasadnicza jej 
część została przeniesiona do sieci. 

3. W celu bezpośredniej organizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego 
kształcenia zdalnego powołuje się zespół w składzie: 

1) mgr Magdalena SZULCA – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia; 

2) mgr inż. Anna KOCZUR – pełnomocnik rektora ds. strategii promocyjnych; 

3) pracownicy Biura rektora wyznaczeni przez prorektor. 

4. Kierownik Zespołu Pani mgr Magdalena SZULCA ma prawo, w odniesieniu do kształcenia zdal-
nego, bezpośredniego stawiania zadań dziekanom wydziałów oraz kontroli i rozliczania z ich reali-
zacji. 

5. Przenosi się w zakresie terminu i miejsca niektóre z planowanych konferencji naukowych: 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 3 

1) XVI Międzynarodową Konferencję Naukową Edukacja dla Bezpieczeństwa, planowaną w 
Gdyni w dniach 15-17 kwietnia 2020 roku, przenosi się do Torunia, w ramach V Międzynaro-
dowego Kongresu Bezpieczeństwa, planowanego w dniach 2-4 grudnia 2020 roku; 

2) VII Międzynarodową Konferencję Naukową Bezpieczeństwo Zdrowotne – ujęcie interdy-
scyplinarne, planowaną w Giżycku w dniach 13-15 maja 2020 roku, przenosi się do Jastrzę-
bia Zdroju, w ramach II Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej, planowa-
nego w dniach 30 września – 2 października 2020 roku. 

6. Zawiesza się przygotowania do uroczystości Absolutoryjnych w wydziałach. Uroczyste wręczenia 
dyplomów ukończenia studiów zaplanować podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego 
2020/2021. 

7. Za pomocą nośników elektronicznych zapoznać z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich 
podległych sobie studentów i pracowników wraz z informacją o możliwości bezpośredniego skła-
dania informacji odnośnie zakłóceń i trudności w realizacji ustaleń określonych niniejszym zarzą-
dzeniem na adresy e-mailowe: asystent@wsb.net.pl // prorektor.walidacja@wsb.net.pl // rek-
tor@wsb.net.pl. lub numery telefonów komórkowych: 668 933 033 / 606 290 229 / 604 95 95 22. 

8. Osobom funkcyjnym wskazanym w punkcie 2 zarządzenia, poleca się składanie rektorowi cotygo-
dniowych raportów e-mailowych o realizacji postanowień zarządzenia, w każdy poniedziałek do 
godziny 18.00. 

9. Odpowiedzialnymi za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się solidarnie i adekwatnie do kompetencji służbowych: prorektora oraz prorektora ds. wali-
dacji. 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania. 

11. Wszelkie zmiany w treści niniejszego zarządzenia wymagają formy kolejnego zarządzenia rektora. 
 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
Wykonano w 9 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 7 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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