ZARZĄDZENIE NR 69/20
REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/20 Rektora PUSS w Pile
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 21 maja 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. 911) w zw. 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. W zarządzeniu nr 46/20 Rektora PUSS w Pile z dnia 25.05.2020 r. w sprawie
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród
społeczności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile z późn. zm. (zarządzenie
nr 56/20 Rektora PUSS z dnia 1.06.2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wstrzymuje się, w okresie wskazanym w §1, kwaterowanie nowych osób
w Domu Studenckim, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dopuszcza się kwaterowanie w Domu Studenckich nowych osób –
studenta lub pracownika zagranicznego przyjeżdżającego w ramach programów
wymiany międzynarodowej pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku
badania na obecność wirusa COVID-19 (koronawirusa) wykonanego w okresie
nieprzekraczającym 10 dni kalendarzowych poprzedzających dzień wstępu
na teren Domu Studenta.”,
c) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
„5. Osoba zakwaterowana w Domu Studenta, która wyjedzie z Piły i uda się
do miasta lub kraju o dużym stopniu zachorowalności na COVID-19
(koronawirusa) lub umieszczonego na ministerialnej liście państw wysokiego
ryzyka może zostać zobowiązana przez kierownika Domu Studenta
przed powrotem do Domu Studenta do okazania negatywnego wyniku badania
na obecność wirusa COVID-19 (koronawirusa) wykonanego w okresie
nieprzekraczającym 10 dni kalendarzowych poprzedzających dzień powrotu
do Domu Studenta.
6. Osoba zakwaterowana w Domu Studenta, która nie będzie przestrzegać
przepisów i zaleceń sanitarno-epidemicznych związanych z zagrożeniem

wirusem COVID-19 (koronawirusem) może zostać ze skutkiem
natychmiastowym wydalona z Domu Studenta przez kierownika Domu
Studenta. W przypadku osób zagranicznych wydalenie obywa się
w porozumieniu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus.
7. Osoba wydalona z Domu Studenta na podstawie ust. 6 ma prawo odwołania
do Kanclerza w terminie 5 dni roboczych od wydalenia z Domu Studenta.
Do chwili rozpatrzenia odwołania osoba taka nie ma prawa wstępu do Domu
Studenta.”;
2) w § 7:
a) dotychczasowa treść staje się ust. 1,
b) dodaje się ust. 2-3 w brzmieniu:
„2. W przypadku kiedy uczestnik mobilności nie będzie się stosował
do przepisów i zasad sanitarno-epidemicznych oraz poleceń porządkowych,
o których mowa w ust. 1, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus,
w porozumieniu z Prorektorem ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy
Międzynarodowej, ma prawo jednostronnie wypowiedzieć porozumienie
o realizacji mobilności z winy beneficjenta i w efekcie przedterminowo ją
zakończyć.
3. Uczestnik, o którym mowa w ust. 2, ma prawo odwołania do Rektora
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o zakończeniu
mobilności. Do chwili rozpatrzenia odwołania realizacja mobilności pozostaje
zawieszona.”;
3) w § 8:
a) dotychczasowa treść staje się ust. 1 i otrzymuje brzmienie:
„1. Wstrzymuje się na okres wskazany w §1 nową mobilność zagraniczną
pracowników i studentów Uczelni oraz przyjmowanie pracowników
i studentów innych uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2.”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Dopuszcza się w okresie wskazanym w §1 mobilność zagraniczną
pracowników i studentów Uczelni oraz przyjmowanie pracowników
i studentów innych uczelni przy spełnieniu następujących warunków:
1) wyjazdy studentów mogą być realizowane do krajów wyrażających zgodę
na przyjazd osób zamieszkujących na terenie Polski i nie należących do grupy
wysokiego ryzyka zgodnie z informacjami Rządu RP oraz Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO);
2) wyjazdy pracowników mogą być realizowane do krajów wyrażających zgodę
na przyjazd osób zamieszkujących na terenie Polski i nie należących do grupy
wysokiego ryzyka zgodnie z informacjami Rządu RP oraz WHO oraz nie mogą
wiązać się z obowiązkiem odbycia kwarantanny w kraju docelowym
lub po powrocie do Polski;
3) przyjazdy studentów i pracowników mogą być realizowane z krajów
nie należących do grupy wysokiego ryzyka zgodnie z informacjami Rządu RP
oraz WHO w oparciu o aktualne restrykcje przepływu osób panujące w strefie
Schengen oraz na terytorium Polski;

4) wszystkie osoby chcące uczestniczyć i uczestniczące w wymianie
międzynarodowej (przyjazdy i wyjazdy) są zobowiązane do śledzenia
informacji o aktualnym stanie epidemii w kraju docelowym oraz krajach
tranzytu poprzez regularne monitorowanie informacji publikowanych
na stronach właściwych ministerstw spraw zagranicznych oraz na stronie
www.reopen.europa.eu;
5) każdy uczestnik mobilności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
oraz zasad sanitarno-epidemicznych obowiązujących w uczelni przyjmującej,
a także poleceń porządkowych reprezentantów uczelni przyjmującej
i Koordynatorów Programu Erasmus w czasie trwania mobilności, pod rygorem
jednostronnego wypowiedzenia umowy o mobilność z winy beneficjenta.”.
§ 2. Wprowadza się, w załączniku do zarządzenia, tekst jednolity zarządzenia nr 46/20
Rektora PUSS w Pile z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród społeczności Państwowej Uczelni
Stanisława Staszica w Pile, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym zarządzeniem
oraz zarządzeniem nr 56/20 Rektora PUSS z dnia 1.06.2020 r.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zespołowi ds. monitorowania
sytuacji związanej z zagrożeniami koronawirusem.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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