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Zarządzenie Nr 104/20 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 81/20  

w sprawie organizacji działalności Uczelni  

w okresie występowania zagrożenia zarażenia chorobą COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i MNiSW zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Rektora Nr 81/20 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie organizacji 

działalności Uczelni w okresie występowania zagrożenia zarażenia chorobą COVID-19, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 2: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dział Administracyjno-Gospodarczy (zw. dalej Działem A-G) zapewnia i wydaje według 

potrzeb środki do dezynfekcji powierzchni zmywalnych. Dodatkowe środki ochrony dla 

pracowników takie jak maseczki i rękawice ochronne są pobierane z magazynu na podstawie 

złożonych w Dziale A-G zapotrzebowań.”; 

 

b) pierwszy wers w ust. 3 i pkt 1 otrzymują brzmienie: 

„3. Kierownicy Sekcji Obsługi Administracyjnej odpowiadają za: 

1) dbałość o dostępność przy wejściu do budynków płynów do dezynfekcji rąk oraz 

maseczek ochronnych;”; 

 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Kierownicy jednostek wnioskują według potrzeb do Działu A-G o przeprowadzenie 

dezynfekcji zmywalnych powierzchni (np. blatów, stołów, parapetów, krzeseł itp.)  

w zajmowanych przez jednostkę pomieszczeniach.”; 

 

2) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5-6 w brzmieniu: 

„5. Studenci i doktoranci uczestniczący w zorganizowanych przez Uczelnię w tradycyjnej 

formie uroczystościach, posiedzeniach organów i innych (np. inauguracja roku akademickiego, 

uroczyste posiedzenie Senatu), mają otwarty wstęp na Uczelnię, pod warunkiem spełnienia 

wymogów bezpieczeństwa określonych przez jednostkę/osobę odpowiedzialną za organizację 

danego wydarzenia. 

6. Studenci i doktoranci działający w kołach naukowych mają otwarty wstęp na Uczelnię  

w celu realizacji zadań koła.”; 

 

3) w § 6: 
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a)  koryguje się numerację ustępów; 

 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Interesanci Uczelni zobowiązani są do wypełnienia formularzy znajdujących się na 

portierniach i pozostawienia danych obejmujących: imię i nazwisko, nr telefonu, datę wizyty 

w tym czas wejścia i wyjścia, na wypadek konieczności  wdrożenia przez właściwe organy 

państwowe procedur bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku stwierdzenia wystąpienia 

ogniska zakaźnego w Uczelni.”; 

 

4) w § 7: 

a) przepisy zawarte w § 7 otrzymują oznaczenie ust. 1; 

 

b) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. zasłaniać usta i nos (przy użyciu maseczki): 

a) podczas korzystania z przestrzeni wspólnych, 

b) na czas wchodzenia do pomieszczeń innych jednostek organizacyjnych  

(np.: gabinetów, biur, laboratoriów) niż macierzysta jednostka pracownika, 

c) w sytuacjach stykania się z interesantami;”; 

 

c) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Kierownicy jednostek organizacyjnych mają prawo odmówić obsługi osoby nie 

przestrzegającej zasad bezpieczeństwa zdrowotnego i podjąć decyzję co do trybu załatwienia 

danej sprawy w trybie zdalnym.”; 

 

5) w § 10 po ust. 5 dodaje się ustępy 6-8 w brzmieniu: 

„6. Objęcie Pracownika kwarantanną nie wyklucza możliwości wykonywania pracy 

zdalnej, o ile pozwala na to aktualny stan zdrowia pracownika, a dany rodzaj pracy nadaje się 

do jej wykonywania w sposób zdalny. 

7. Decyzję o wykonywaniu przez pracownika pracy zdalnej, w przypadku o którym mowa 

w pkt 6 podejmuje rektor na wniosek pracownika zaopiniowany przez kierownika jednostki 

organizacyjnej i dziekana wydziału/prorektora/kanclerza albo za zgodą pracownika na wniosek 

kierownika jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez dziekana 

wydziału/prorektora/kanclerza 

8. Pracownik, który w czasie świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny,  zacznie 

wykazywać objawy choroby, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bezpośredniego 

przełożonego. Okres pracy zdalnej w czasie kwarantanny może zostać skrócony w każdym 

czasie na wniosek pracownika lub w uzgodnieniu z pracownikiem.”; 

 

6) po § 10 dodaje się śródtytuł i § 10a w brzmieniu: 

 

„[Organizacja posiedzeń ciał kolegialnych] 

§ 10a. 1. W okresie występowania zagrożenia zarażenia chorobą zakaźną COVID-19, 

przewodniczący organu kolegialnego, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację epidemiologiczną  

w Uczelni, po konsultacji ze specjalistą ds. BHP, podejmuje decyzję co do formy odbycia 

posiedzenia. 

https://kadry.infor.pl/tematy/pracownik/
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2. W przypadku zwołania posiedzenia w formie tradycyjnej, przewodniczący w uzgodnieniu ze 

specjalistą ds. BHP określa zasady bezpiecznego odbycia posiedzenia. 

3. Zasady niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zebrań, szkoleń itp. 

organizowanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, realizacji projektów  

i innych potrzeb Uczelni, które nie mogą być zorganizowane w sposób zdalny.”; 

 

7) po § 11 dodaje się śródtytuł i § 11a w brzmieniu: 

 

„[Koła naukowe] 

§ 11a. 1. Przed rozpoczęciem zebrań koła w danym semestrze, jego Opiekun udziela 

zarządowi koła wskazówek w zakresie bezpiecznego prowadzenia zebrań i uzgadnia 

studentów/doktorantów odpowiedzialnych za pilnowanie bezpiecznego ich przebiegu. 

2. Opiekun koła zapewnia niezbędne środki ochrony uczestnikom zebrań koła. 

3. Na każdym zebraniu sporządzana jest lista uczestników. Do organizacji zebrań 

stosuje się odpowiednio zasady bezpieczeństwa określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie 

warunków realizacji godzin zajęć dydaktycznych, które nie mogą być zrealizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz korzystania z infrastruktury 

Uczelni, z tym, że zadania nauczyciela akademickiego dotyczące bezpiecznego prowadzenia 

zajęć realizują osoby wyznaczone zgodnie z ust. 1. 

4. W przypadku wprowadzenia w mieście Kielce strefy czerwonej zawiesza się 

możliwość organizacji zebrań koła w formie tradycyjnej. W wyjątkowych i szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki udziela zgody na organizację 

zebrania. Przepis § 10a ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 

 

8) Po § 15 dodaje się śródtytuł i §§ 15a-15d w brzmieniu: 

 

„[Studencki Klub ,,Pod Krechą”] 

§ 15a. Studencki Klub ,,Pod Krechą” (zw. dalej także Klubem) prowadzi we współpracy  

z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego statutową działalność kulturalną  

z uwzględnieniem poniższych obostrzeń sanitarnych. 

 

Ogólne zasady organizacji przedsięwzięć kulturalnych 

§ 15b. 1. Osoby chcące uczestniczyć w organizowanych przez Uczelnię w Klubie 

przedsięwzięciach kulturalnych i imprezach (zw. dalej także łącznie imprezami) są 

informowane z wyprzedzeniem o obowiązujących zasadach organizacji przedsięwzięć 

kulturalnych i bezpieczeństwa zdrowotnego.  

2. Uczestnicy imprez mają bezwzględny obowiązek przestrzegania ww. zasad pod 

rygorem odmowy wpuszczenia na teren imprezy lub nakazem natychmiastowego jej 

opuszczenia.  

3. Osobom niedopuszczonym do udziału w imprezie z powodu łamania zasad nie 

przysługuje roszczenie o zwrot ceny zapłaconego biletu wstępu. 

4. Za bezpieczeństwo zdrowotne uczestników imprezy organizowanej na terenie Uczelni 

przez podmiot zewnętrzny odpowiada ten podmiot (np. wynajmujący).  

 

Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych wydarzeń organizowanych przez Klub 
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§ 15c. 1 Zajęcia Sekcji tanecznych:  

1) w zajęciach mogą uczestniczyć osoby zdrowe; 

2) uczestnicy zajęć są podzieleni na grupy tak aby liczba uczestników nie przekraczała 

wskaźnika 1 osoby na 7 m2; 

3) jedne zajęcia trwają godzinę zegarową 

4) godziny zajęć ustalane są według grafiku, tak aby poszczególne grupy nie 

spotykały się;  

5) na sali w jednym czasie może przebywać jedna grupa wraz z instruktorem; 

6) zabrania się przebywania w sali ćwiczeń osób trzecich; 

7) każdy uczestnik zajęć przed wejściem na zajęcia poddaje się pomiarowi 

temperatury oraz dezynfekuje ręce; 

8) w czasie przygotowania się do zajęć (zmiana obuwia itp.) uczestnik ma obowiązek 

zachowania 1,5 m dystansu;  

9) instruktor ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz używania rękawiczek 

ochronnych w trakcie prowadzenia zajęć; 

10) podczas trwania zajęć osoby ćwiczące nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa 

oraz zachowania 1,5 m dystansu społecznego; 

11) po zakończonych zajęciach uczestnicy opuszczają zajęcia w ciągu 10 min  

z zachowaniem dystansu; 

12) przerwa pomiędzy poszczególnymi grupami wynosi 15 min podczas, której sala 

jest wietrzona. 

2. Wydarzenia artystyczne, imprezy kulturalne, rozrywkowe, zgromadzenia, inne 

imprezy: 

1) Wstęp na teren imprezy mają tylko osoby zdrowe; 

2) Przed wejściem na teren imprezy uczestnik jest zobowiązany do:  

a) zasłonienia ust i nosa (przy użyciu maseczki),  

b) poddania się pomiarowi temperatury, 

c) dezynfekcji dłoni lub wejścia w rękawiczkach jednorazowych (Klub zapewnia 

przy wejściu środki dezynfekujące), 

d) złożenia oświadczenie o stanie zdrowia na druku udostępnionym przez Klub, 

e) zachowania 1,5 m dystansu od innych uczestników; 

3) Uczestnik imprezy organizowanej w obiekcie zamkniętym ma obowiązek 

zasłonienia ust i nosa (przy użyciu maseczki) lub zachowanie 1,5 m dystansu przez cały czas 

uczestniczenia w imprezie; 

4) podczas imprez kulturalnych publiczność zajmuje co drugie miejsce siedzące na 

widowni w rzędach naprzemiennie w liczbie nie większej niż 50% miejsc dla niej 

przewidzianych; 

5) w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, publiczność zajmuje 

miejsca przy zachowaniu dystansu 1,5 m; 

6) zasady określone w pkt 4 - 5 nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:  

a) z dzieckiem poniżej 13. roku życia,  

b) z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która 

ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz  

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 



Strona 5 z 5 
 

 

Inne postanowienia 

§ 15d. 1. Dopuszczalna liczba uczestników wydarzeń artystycznych, zgromadzeń  

i innych imprez wynosi 100 osób. 

2. W przypadku organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych we wszystkich 

obiektach przewidzianych dla widowni obowiązuje limit 50% miejsc przygotowanych przez 

organizatora. 

3. W przypadku wprowadzenia w mieście Kielce strefy żółtej: 

1) dopuszczalna liczba uczestników w/w wydarzeń wynosi 75 osób; 

2) w przypadku organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych we wszystkich 

obiektach przewidzianych dla widowni obowiązuje limit 25% miejsc przygotowanych przez 

organizatora. 

4. W przypadku wprowadzenia w mieście Kielce strefy czerwonej zawiesza się 

organizację wszystkich przedsięwzięć kulturalnych.” 

 

9) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Mieszkańcy Ds., którzy zauważą u siebie objawy chorobowe wskazujące na  

COVID-19, są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do 

kierownika Sekcji Domu Studenta (zw. dalej kierownikiem Ds.) i powstrzymania się od 

przemieszczania po częściach wspólnych budynku. Kierownik Ds. lub wyznaczony przez niego 

pracownik kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem ustalenia 

dalszego postępowania.” 

 

10) w § 20 ust. 11 słowa „powiatu kieleckiego” zastępuje się słowem „Kielc”; 

 

11) w § 21 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do osób spoza wspólnoty Uczelni korzystających z punktów usługowych i bufetów stosuje 

się § 6 ust. 2-3 i 6-7.”. 

 

12) w § 23 dodaje się śródtytuł: [Dedykowana podstrona internetowa], 

13) w całym tekście zmienianego zarządzenia uchyla się możliwość zasłania ust 

przyłbicą. 

 

§ 2.1. Wprowadza się tekst jednolity Zarządzenia Rektora Nr 81/20 w sprawie organizacji 

działalności Uczelni w okresie występowania zagrożenia zarażenia chorobą COVID-19 

uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem. Tekst jednolity stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Uzupełnia się podstawę prawną zarządzenia o rekomendację Głównego Inspektora 

Sanitarnego i MNiSW. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


