Zarządzenie nr 189
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu poziomów zabezpieczeń w związku
z COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
W załączniku do zarządzeniu nr 179 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu poziomów
zabezpieczeń w związku z COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Rozdziale
VI Poziom 2. w szczegółowych wytycznych w treści tytułu: Funkcjonowanie Obiektów
Sportowych, dotyczących Sportowych zajęć dodatkowych i wynajmu wprowadza się
następujące zmiany :
,, Sportowe zajęcia dodatkowe (m.in. klub AZS, treningi pozadydaktyczne, organizacje
studenckie). Możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych wyłącznie po uzyskaniu
zgody i na zasadach określonych przez rektora uwzględniających obowiązujące
rozporządzenia Rady Ministrów; możliwość korzystania z obiektów poza uczelnią.
Uprawianie sportu, organizacja oraz udział w imprezach sportowych odbywają się
z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją uczestników,
po uzyskaniu zgody i na zasadach określonych przez rektora.
Za proces uzyskiwania zgody rektora odpowiada Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu,
zwane dalej CWFiS. Dla każdego z obiektów sportowych CWFiS w uzgodnieniu
z Inspektoratem BHP UŚ przygotowuje indywidualną instrukcję opisującą rygor sanitarny,
kontrolę dostępu i sposób identyfikacji uczestników.
Informacji udziela Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: cwfis@us.edu.pl.
Wynajem
Udostępnianie obiektów dotychczasowym najmującym na podstawie zawartych wcześniej
umów odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów
i w rygorze sanitarnym.
Najemca jako organizator zajęć ma obowiązek dostosować ilość dopuszczonych osób do
wynajętej powierzchni obiektu zgodnie z jej wielkością z zachowaniem wszelkich rygorów
sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną oraz rozporządzeniami Rady Ministrów dla
obowiązującej aktualnie strefy, w której znajduje się dany obiekt sportowy.
Liczba osób korzystających z wynajmowanej powierzchni zależy od organizatora (najemcy)
i uzależniona jest od rodzaju zajęć sportowych, rodzaju uprawianej gry lub ćwiczeń
z zachowaniem zaleceń CWFiS określonych dla każdego z obiektów.

Najemca podpisuje Oświadczenie Najemcy, że zapoznał się z zaleceniami CWFiS,
wytycznymi generalnymi wynikającymi z wprowadzenia poziomu 2 (pomarańczowego)
w Uniwersytecie oraz obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów dotyczącymi
sytuacji epidemicznej w strefie, w której znajduje się obiekt sportowy. Wszelka
odpowiedzialność za przestrzeganie w trakcie wynajmu obowiązujących procedur m.in.
stosowania dezynfekcji i dystansu społecznego zabezpieczającego przed zakażeniem covid-19
(zależnie od rodzaju zajęć sportowych) spoczywa na organizatorze zajęć (najemcy).’’
§2
1. Oświadczenie Najemcy, że zapoznał się z zaleceniami CWFiS, wytycznymi generalnymi
wynikającymi z wprowadzenia poziomu 2 (pomarańczowego) w Uniwersytecie oraz
obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów stanowi załącznik nr 1do niniejszego
zarządzenia.
2. Tekst jednolity załącznika, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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