
Zarządzenie Nr 12/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 10 marca 2020 roku 
 

w sprawie powołania Podzespołu Kryzysowego ds. zagrożeń epidemiologicznych                        

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W ramach Uczelnianego Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi (zarządzenie nr 

11/2020) powołuje się Podzespół Kryzysowy ds. zagrożeń epidemiologicznych, w skład 

którego wchodzą: 

1) Rektor, 

2) Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych, 

3) Dyrektor Instytutu Ekonomicznego – Pełnomocnik Rektora ds. zagrożeń 

epidemiologicznych, w tym do spraw komunikacji z mediami, 

4) Kanclerz, 

5) Kierownik Działu Prawno – Organizacyjnego, 

6) Główny specjalista ds. bhp i ppoż. 

§ 2 

Wstrzymuje się do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów 

Uczelni oraz przyjazdy studentów i nauczycieli  zagranicznych. 

 

§ 3 

1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uczelnię    

(w okresie do 31.07.2020 r.).  

2. Wstrzymuje się do odwołania udział w konferencjach, warsztatach, itp., pracowników                      

i studentów Uczelni. 

 

§ 4 

Pracownicy i  studenci powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych 

zagrożeniem epidemiologicznym, gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań 

spowodowanych koronawirusem, po powrocie będą poddani kwarantannie. O tym fakcie 

należy powiadomić Rektora lub Dyrektora Instytutu drogą elektroniczną oraz przesłać  

informację o miejscu pobytu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny). 

 

§ 5 

Studentkom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią należy umożliwić zastosowanie 

indywidualnego toku studiów.  

 

§ 6 

Zaleca się czasowe zawieszenie korzystania z kart Multisport przez pracowników PWSZ                

w Elblągu. 

 

 



§ 7 

           Wstrzymuje się czasowo zajęcia z wychowania fizycznego na basenie dostępnym publicznie. 

Do czasu odwołania tego zakazu zajęcia z wychowania fizycznego powinny być prowadzone 

w takiej formie, by studenci nie mieli kontaktu z osobami trzecimi.  

 

§ 8 

Pracownik lub student Uczelni, w przypadku podejrzenia o zarażeniu się wirusem SARS-

Cov-2, zobowiązany jest poinformować Uczelnię o hospitalizacji, obserwacji sanitarnej bądź 

poddaniu kwarantannie.  

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                         Rektor 
 

 

           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk  
       

 

 

 

 

 

 


