
ZARZĄDZENIE Nr 199/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zdalnej nauki w Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zdalnej formy dla zajęć z gier 

prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 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.), 

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2095) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. W okresie od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r.  

w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza 

się organizację zajęć w formie zdalnej.   

       2. Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 

Wrocławskiego zobowiązany jest do organizacji pracy jednostki w sposób gwarantujący 

właściwą realizację zadań. 

 

§ 2. 1. W okresie od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia 7 stycznia 2022 r. zajęcia  

z gier: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, korfball, unihokej 

prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu będą 

realizowane w formie zdalnej. 

2. Pozostałe zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej z zachowaniem 

właściwych środków bezpieczeństwa sanitarnego. 

3. Działalność wszystkich sekcji sportowych pozostaje bez zmian. 

4. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

zobowiązany jest do organizacji pracy jednostki w sposób gwarantujący właściwą 

realizację zadań. 

 

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się:  

1) Kierownikowi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 

Wrocławskiego w zakresie § 1; 

2) Kierownikowi Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  

w zakresie § 2.  

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 


