
Zarządzenie nr R.021.57.20 

Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku  

z dnia 29 kwietnia 2020 roku  

wprowadzające Aneks do Zarządzenia nr R.021.36.20 Rektora Akademii Pomorskiej w 

Słupsku z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 

wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pomorskiej w Słupsku (w zakresie 

szczegółowych form i trybu funkcjonowania Uczelni) 

  

 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                       

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r., poz. 85), oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), 

zarządza się, co następuje:  

§ 1 

W Zarządzeniu nr R.021.36.20 z dn. 11.03.2020 wprowadza się nowe zapisy: 

  

1.      § 1. ust. 3. przyjmuje nowe brzmienie: 

Zawiesza się wyjazdy zagraniczne oraz mobilności w ramach współpracy międzynarodowej. 

2.      Wprowadza się ust. 3.a.: 

Od 4 maja 2020 r. dopuszcza się wyjazdy krajowe wynikające z konieczności przeprowadzenia 

badań naukowych po akceptacji kierownika tematu badawczego (jeśli dot. finansowania w 

ramach zadania badawczego) i akceptacji dyrektora instytutu. 

3.      Wprowadza się ust. 3.b.: 

W celu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3.a. można użyć samochodu 

prywatnego, pojazdów Akademii Pomorskiej w Słupsku lub transportu publicznego. W 

przypadku korzystania z samochodu prywatnego wyjazd może realizować jedynie osoba 

delegowana bez obecności w pojeździe dodatkowych pasażerów, zaś w przypadku korzystania 

z pojazdów Akademii Pomorskiej stosuje się aktualne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w 

transporcie publicznym określone odrębnymi przepisami kompetentnych władz i instytucji 

państwowych. 

 4. Wprowadza się nowy ust. 9: 

Upraszcza się procedurę dysponowania środkami dla wydatków: 

1) w ramach środków własnych (limity rzeczowe, za profesora z zagranicy, za 

studenta z zagranicy) – wymagany jest tylko podpis dyrektora instytutu lub 

kierownika samodzielnej katedry; 

2) w ramach środków na działalność badawczą –  wymagany jest podpis  kierownika 

tematu badawczego (jeśli dot. finansowania w ramach zadania badawczego)  

i akceptacja dyrektora instytutu; 

3) w ramach środków centralnych – dysponenci pozostają bez zmian. 

 



 

5. Dotychczasowy ust. 9 przyjmuje nr 10 o treści: 

Zapisy, o których mowa w ust. 2-9 wprowadza się do odwołania. 

 

§2 

Pozostałe zapisy Zarządzenia R.021.36.20 pozostają bez zmian.  

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP 


