
ZARZĄDZENIE Nr 80/2020 

 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 

z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie organizacji pracy uczelni  

w okresie włączenia miasta Koszalin do strefy czerwonej,  

w związku z COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 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.) w związku z § 13a 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września  

2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 

2020 r. poz. 1758), oraz w związku z dokumentami Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 18 maja 2020 r. pn.: „Środowiskowe wytyczne  

w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” oraz z września 

2020 r. pn.: „Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje 

dla władz Uczelni”, zarządza się, co następuje.  

 

 

1. W związku z ogłoszeniem zwiększonego zagrożenia epidemicznego, zajęcia 

dydaktyczne oraz konsultacje, prowadzone są w trybie zdalnym,  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 78/2020 z dnia 14 października 2020 r.  

2. Instrukcja zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią, określona jest 

w załączniku do Zarządzenia Rektora 68/2020 z dnia 30 września 2020 r. 

3. Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym. Decyzję 

w tym zakresie podejmuje dziekan/dyrektor Filii/dyrektor Szkoły Doktorskiej, 

w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kształcenia. Dotyczy to różnych form 

szkoleń, w tym fakultatywnych zarówno dla pracowników i studentów. 

4. W czasie obowiązywania zarządzenia, w uzasadnionych przypadkach, istnieje 

możliwość świadczenia pracy przez pracowników uczelni poza jej terenem. 

Decyzję w tym zakresie podejmuje rektor/prorektorzy/kanclerz, na wniosek 

kierowników jednostek. W przypadku pracowników niebędących 

nauczycielami, fakt ten należy każdorazowo uzgodnić z Kanclerzem lub 

upoważnionym pracownikiem i zgłosić do Działu Kadr. 

5. Pracownicy wykonujący świadczenie pracy zdalnej, zobowiązani są do 

przebywania w godzinach pracy w swoim miejscu zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym pracodawcy. Zobowiązani są również do zapewnienia w tym 

czasie kontaktu poprzez telefon i pocztę elektroniczną, a na polecenie 

kierownika jednostki, mają obowiązek stawić się w miejscu pracy.  

6. W przypadku pracy zdalnej, kierownicy określają zadania do realizacji 

podległym pracownikom, a pracownicy przedstawiają dzienne raporty ich 

realizacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 



7. Zajęcia w ramach UTW, KUDiM i kursów przedmaturalnych mogą odbywać 

się jedynie w formie zdalnej.  

8. Zawiesza się działalność siłowni w Studium Wychowania Fizycznego  

i Sportu. 

9. W celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń rozprzestrzeniania się COVID-

19, na portierni prowadzi się codzienny „rejestr wejść” pracowników 

przebywających na terenie uczelni. 

10. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 17 października i obowiązuje do czasu 

jego odwołania. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 


