
Zarządzenie Nr 53/2020 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 24 września 2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 27/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej              

w Elblągu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 126 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.) zarządza się, 

co następuje: 
 

§ 1 

W Regulaminie Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 27/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                       

w Elblągu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego, który zakończył 

pełnienie funkcji organu jednoosobowego w Uczelni wynosi: 

1) 1/2 pensum dydaktycznego – w pierwszym roku akademickim po zakończeniu 

kadencji, 

2) 3/4 pensum dydaktycznego – w drugim roku akademickim po zakończeniu kadencji 

- ustalonego zgodnie z ust. 2.”; 

2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczyciele akademiccy pełniący funkcje kierownicze, o których mowa w ust. 1 pkt 

2-4, mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych za zgodą 

Rektora, a Rektor za zgodą Przewodniczącego Rady Uczelni.”; 

3) § 14 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, z zastrzeżeniem ust. 20, 

wykonują pracę w jednozmianowej organizacji czasu pracy. Rozpoczynają pracę                    

o godzinie 7
30

, a kończą o godzinie 15
30

.”; 

4) dodaje się § 30a w brzmieniu: 

„§ 30a 

Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy 

określonej w umowie o pracę, poza miejscem stałego jej wykonywania (praca zdalna).   

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, 

polecenie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia                  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).”  
 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r. 
 

                             Rektor 
 

 

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 


