
KOMUNIKAT Nr 59/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 maja 2021 r. 
 
w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

COVID-19 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. z 2021, poz. 861 z późn. zm.), w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 od dnia 15 maja 2021 r.udziela się pozwolenia na udział studentów w zawodach 
i treningach sekcji AZS Uniwersytetu Wrocławskiego na zasadach sanitarnych 
uregulowanych w zarządzeniu Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 
marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. 
 
Prowadzenie treningów sekcji AZS Uniwersytetu Wrocławskiego dopuszczalne jest 
wyłącznie w zakresie studentów uprawiających sport w ramach współzawodnictwa 
sportowego, o ile umożliwią to przepisy wyższego rzędu.  
 
Treningi sekcji mogą odbywać się za zgodą Prorektora ds. studenckich, w tym także w 
budynkach sportowych uczelni, przy zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego 
uczestników. Zgoda może dotyczyć sekcji przygotowujących się do rywalizacji w 
konkretnych zawodach lub rywalizacji sportowej.  
 
Właściwy opiekun sekcji występuje do Prorektora ds. studenckich z wnioskiem, który 
wskazuje:  

• niezbędność podjęcia treningów ze względu na uczestnictwo w rywalizacji 
sportowej, 

• określa konkretne zawody sportowe lub rywalizację, w jakiej zawodnicy 
sekcji będą uczestniczyć,  

• rodzaj realizowanych zajęć i ich miejsce, 
• warunki bezpieczeństwa jakie zostaną zastosowane w trakcie treningu, 

uzgodnione z Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej, 

• studentów i trenerów biorących udział w zajęciach. 
 

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz 
korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji 
rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, wydarzenia sportowego lub zajęć 
sportowych oraz zachowania dystansuspołecznego. 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
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