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                  AKADEMIA 

          WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 

ANEKS NR 3  

z dnia 10.11.2020 r. 

DO ZARZĄDZENIA nr 1/2020 

REKTORA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

z dnia 25.09.2020 r. w sprawie  

organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 
 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1972),   

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1828), oraz § 13 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 5 i 6 Statutu Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090), w związku 

z niepomyślną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz w związku z wydaniem z dnia  

2 października 2020 r. „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego 

dotyczących działań profilaktycznych w celu ograniczenia zachorowań na COVID-19 w jednostkach 

szkolnictwa wojskowego (m.in. uczelniach wojskowych, centrach szkolenia i ośrodkach szkolenia) 

prowadzących szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach epidemii”,  

w uzupełnieniu treści zawartych w Zarządzeniu nr 1/2020 Rektora Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku 

akademickim 2020/2021, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 1/2020 Rektora Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki z dnia 25.09.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2.  W okresie od dnia 12 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku zawiesza się funkcjonowanie 

Biblioteki według zasad określonych w ust. 1. 

3.  W okresie od dnia 12 listopada do 29 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zasady 

funkcjonowania Biblioteki: 

1) Wypożyczalnia akademicka, Wypożyczalnia beletrystyki oraz Czytelnia będą zamknięte 

dla czytelników; 
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2) odbiór/zwrot  zamówionych wydawnictw możliwy jest tylko według wskazanych 

procedur: 

a) wybrane pozycje czytelnik zamawia poprzez katalog on-line: 

https://www.wojsko-polskie.pl/awl/biblioteka-katalogi/, 

b) bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin 

odbioru na konkretną godzinę, 

c) bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę  

z zamówionymi egzemplarzami, 

d) o omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi , tzn. 

zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia 

ewentualnie zwroty; 

3) wszystkie zwrócone książki będą poddane kwarantannie, w związku z tym czas 

realizacji zamówień może ulec wydłużeniu; 

4) prolongaty można dokonać samodzielnie na koncie czytelnika, osobiście, telefonicznie                      

lub e-mailowo kontaktując się z Wypożyczalnią akademicką; 

5) rozliczanie kart obiegowych czytelników preferowane jest za pomocą poczty 

elektronicznej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na adres: 

wypozyczalnia@awl.edu.pl; w przypadku otrzymania potwierdzenia o braku 

zobowiązań wobec Biblioteki – należy potwierdzenie wydrukować i podłączyć do karty 

obiegowej; 

6) terminy wizyt w OINBiP powinny być uzgadniane wcześniej telefoniczne lub  

e-mailowo (liczba czytelników, która może jednorazowo przebywać w Ośrodku – 1); 

7) dezyderaty czytelnicze można składać w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 

tylko e-mailowo na adres: gromadzeniezbiorow@awl.edu.pl. 

 

§ 2 

Aneks nr 3 do Zarządzenia nr 1/2020 wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wykonano w 1 egz. - a/a  

Wykonał: płk Krzysztof Grabowski (261-658-144),  
10.11.2020 r.  

T: 0201 

     REKTOR – KOMENDANT 

 

 (-) gen.  bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA 
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