
Zarządzenie Nr 15/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 17 marca 2020 roku 
 

w sprawie organizacji pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu                  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 50 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.), § 1a rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 405 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. W okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. wprowadza się ograniczenie 

obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania Uczelni: 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni umożliwią pracownikom pracę zdalną 

wykonywaną z miejsca zamieszkania pracownika, ale pomimo tego, ze względu na 

zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Uczelni, wyznaczą pracowników pełniących 

dyżury w określonych dniach i w zunifikowanym czasie 9
00

 ÷ 13
00

, 

2) ciągły kontakt z pracownikami Uczelni możliwy jest drogą elektroniczną lub 

telefoniczną. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych opracują niezwłocznie wykaz pracowników                           

i harmonogramy pełnienia przez nich dyżurów (jako załączniki do zarządzenia) w celu 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, a także wykaz pracowników świadczących 

pracę zdalną. Wykazy podlegają zatwierdzeniu przez Rektora. 

3. Wskazane jest, aby nauczyciele akademiccy podjęli się zdalnego kształcenia studentów. 

4. Dział IT przygotuje techniczne zabezpieczenie zdalnego prowadzenia kształcenia. 

5. Organizacja letniego semestru roku akademickiego 2019/2020 może ulec zmianie, 

stosownie do skutków podjętych działań organizacyjnych na okres zagrożenia 

epidemicznego. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

                                                                                           Rektor 
 

 

           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk  
       

 


