
Zarządzenie Nr 33/20 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia  24 marca 2020 r. 

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni 

 

Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 13 Statutu przyjętego uchwałą Senatu Nr 209/19 z dnia 

26 czerwca 2019 r. ze zm. i art. 51 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2020 poz. 85 ze zm.) i § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

23 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. 511) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. ogranicza się 

funkcjonowanie Politechniki Świętokrzyskiej przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy 

na terenie Uczelni przez pracowników, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, o których mowa w §§ 2 i 3. 

 

§ 2.1.W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni: 

1) Kanclerz wyznaczy dyżury pracowników z poszczególnych jednostek 

organizacyjnych administracji zapewniających obsługę finansową i techniczną; 

2) Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego wyznaczy dyżury pracowników w celu 

zapewnienia wykonania zadań Działu, w szczególności wypłat wynagrodzeń; 

3) Właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych pod nadzorem kierujących 

pionami wyznaczą dyżury pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe działanie 

strategicznych systemów informatycznych i sieci komputerowych. 

2. Dyżury wyznaczonych pracowników odbywają się w godzinach 900 - 1300 chyba, 

że charakter pracy lub indywidulna decyzja osoby wyznaczającej dyżur określi inny przedział 

czasu. 

 

§ 3. Osoby prowadzące wymagające ciągłości badania naukowe zgłaszają potrzebę 

świadczenia pracy na terenie Uczelni do Rektora. 

 

§ 4. Przepisy niniejszego Zarządzenia nie wyłączają obowiązku świadczenia pracy 

zdalnej. 

 

§ 5. Rektor wyznaczy pozostałe osoby, których obecność jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania Uczelni. 

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 26 marca 

2020 r. 

R e k t o r 

 

 

Prof. Wiesław Trąmpczyński 

 


