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Zarządzenie Nr 28/20 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

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. i art. 51 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 

poz. 85 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. W związku ze wzrastającym ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 

COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w celu ochrony zdrowia członków wspólnoty Uczelni 

rozszerza się działania zaradcze wprowadzone Zarządzeniem Rektora Nr 27/20 z dnia 3 marca 2020 r. 

2. Zobowiązuje się członków wspólnoty Uczelni do zachowania szczególnych środków 

ostrożności, bieżącego sprawdzania wiadomości otrzymywanych pocztą elektroniczną od władz 

Uczelni, śledzenia informacji ukazujących się na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Uczelni. 

3. Studenci i doktoranci otrzymają ponadto niezbędne informacje poprzez system USOS. 

4. Zobowiązuje się dziekanów, dyrektorów naukowych dyscyplin i kierowników jednostek 

organizacyjnych do pozostawania w stałym kontakcie z władzami Uczelni i szczególnego nadzoru 

nad bezpieczeństwem zdrowotnym w podległych sobie jednostkach. 

 

§ 2.1. Odwołuje się wszystkie: 

1) zajęcia dydaktyczne (w tym wykłady, ćwiczenia laboratoria, konsultacje (odbywające 

się w siedzibie Uczelni), zajęcia z wychowania fizycznego etc. na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych)  dla studentów oraz doktorantów; 

2) zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach i innych; 

3) zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Otwarty i Dziecięcą Politechnikę. 

2. Zobowiązuje się prowadzących zajęcia do przekazania studentom i doktorantom 

elektronicznymi środkami komunikacji informacji o: 

1) zakresie wymaganego materiału do samodzielnej nauki i jego źródłach; 

2) sposobach i terminach odbywania konsultacji przez Internet. 

3. W przypadku posiadania materiałów cyfrowych i technicznych możliwości, zobowiązuje 

się osoby kierujące prowadzeniem danej formy zajęć/prowadzących zajęcia do udostępnienia na 

stronach internetowych, platformach e-learningowych i drogą innych środków komunikacji 

elektronicznej materiałów dydaktycznych umożliwiających kontunuowanie nauki w nadzwyczajnych 

okolicznościach związanych z COVID-19. 
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§ 3. Zobowiązuje się Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej do 

udzielania, z zachowaniem należytej ostrożności, wszelkiej niezbędnej pomocy cudzoziemcom 

studiującym w Uczelni. 

 

§ 4.1. Ogranicza się powszechny, osobisty dostęp do zasobów Biblioteki Głównej poprzez 

wyłączenie wypożyczeń, korzystania z czytelni i przestrzeni wspólnych w pomieszczeniach. 

2. Poleca się członkom wspólnoty Uczelni korzystanie z zasobów udostępnianych 

elektronicznie pod adresem http://lib.tu.kielce.pl 

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych pilnością prac naukowych lub dyplomowych 

Dyrektor Biblioteki może udzielić indywidulnego dostępu do fizycznych zasobów Biblioteki 

 

§ 5.1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, 

wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Politechnikę Świętokrzyską. 

2. W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z COVID-19 zakazuje się 

osobom trzecim, z którymi Uczelnia współpracuje, prowadzenia działalności o której mowa 

w niniejszym zarządzeniu. Ograniczenie niniejsze nie dotyczy komercyjnego wynajmu hal 

sportowych.  

 

§ 6. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również 

wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.  

 

§ 7. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów 

pracowników w pracy, a w celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie 

korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.  

 

§ 8. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczelnię pocztą elektroniczną 

na adres e-mail kadry@tu.kielce.pl o podejrzeniu zachorowania na COVID-19. 

 

§ 9. Zobowiązuje się studentów i doktorantów do niezwłocznego poinformowania Uczelni 

pocztą elektroniczną na adres e-mail bhp@tu.kielce.pl o podejrzeniu zachorowania na COVID-19. 

 

§ 10.1. Za wyjątkiem spraw określonych niniejszym Zarządzeniem Politechnika 

Świętokrzyska zachowuje ciągłość prowadzenia swojej działalności. 

2. Inne niezbędne działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni podejmowane będą niezwłocznie przez Rektora 

wraz z rozwojem sytuacji i w powiązaniu z decyzjami wydawanymi na szczeblu rządowym. 

3. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, z zachowaniem najwyższych 

standardów bezpieczeństwa Rektor może wydawać indywidualne decyzje w sprawach określonych 

niniejszym zarządzeniem. 
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4. Zasady odrabiania zajęć i uzyskiwania zaliczeń, do których studenci i doktoranci nie mogą 

przystąpić w związku z odwołanymi zajęciami zostaną określone odrębnymi przepisami. 

 

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

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. Wiesław Trąmpczyński 


