
 

 

Zarządzenie Nr 34/20 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 28/20 z dnia 11 marca 2020 r.  

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  

wśród członków wspólnoty Uczelni 

 

Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 13 Statutu przyjętego uchwałą Senatu Nr 209/19 z dnia 26 czerwca 2019 

r. ze zm., 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 Zarządzeniu Rektora Nr 28/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W § 2: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach i innych odbywające się w siedzibie 

Uczelni.” 

 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zobowiązuje się pracowników do przeprowadzenia z wykorzystaniem środków kształcenia na 

odległość zajęć, których prowadzenie w siedzibie Uczelni zostało odwołane na podstawie ust. 1 pkt 

1 i 2, z wyjątkiem sytuacji, w których charakter zajęć nie pozwala na ich realizację w formie zdalnej. 

 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem środków kształcenia na odległość zostaną określone 

odrębnym zarządzeniem.” 

 

2) W § 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Organizację pracy, w tym zdalnej, w okresie czasowego ograniczenia obowiązku świadczenia 

pracy na terenie Uczelni przez pracowników określają odrębne zarządzenia.” 

 

§ 2.1. Ogłasza się tekst jednolity Zarządzenia Nr 28/20 uwzględniający zmiany wprowadzone 

niniejszym Zarządzeniem i Zarządzeniem Nr 29/20.  

2. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. Wiesław Trąmpczyński 


