Tekst jednolity
załącznik do zarządzenia nr 69/20
Rektora PUSS w Pile
z dnia 29 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/20
REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród
społeczności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica 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. 1. Zawiesza się na okres od 25 maja do 30 września 2020 r.: wszystkie zajęcia
prowadzone na terenie Uczelni oraz inną aktywność dydaktyczną organizowaną
przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile wymagającą bezpośredniego
kontaktu osób, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W okresie wskazanym w ust. 1 odrębne zarządzenia mogą regulować:
1) dopuszczalność prowadzenia zajęć na terenie Uczelni;
2) sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie
danego kształcenia, w tym na terenie Uczelni;
3) dopuszczalność prowadzenia egzaminów dyplomowych na terenie Uczelni;
4) dopuszczalność prowadzenia innej aktywności dydaktycznej na terenie Uczelni;
5) sposób organizacji praktyk.
3. W okresie wskazanym w ust. 1 wprowadza się obowiązek kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli nie można
realizować zajęć na terenie Uczelni.
4. Sposób i termin odrobienia zajęć, których prowadzenie w sposób określony w ust. 2
jest niemożliwe, i praktyk zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem.
5. Kwestię zajęć praktycznych, w tym dualnych, u pracodawców pozostawia się
w gestii konkretnego pracodawcy, rekomendując ich zawieszenie lub odbywanie
zdalnie. Zobowiązuje się kierowników właściwych katedr do współpracy
z przedsiębiorstwami w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny
studenta przebywającego u pracodawcy.
6. Dopuszcza się, w okresie wskazanym w ust. 1, spotkania służbowe pracowników
katedr pod przewodnictwem kierownika katedry. Spotkania takie mogą odbywać się

w liczbie do 5 osób, wliczając w to kierownika katedry, oraz przy odpowiednim
zastosowaniu rekomendacji, wytycznych i zasad higieny i bezpieczeństwa
związanych z zagrożeniem COVID-19 wprowadzanych odrębnymi zarządzeniami.
§ 2. 1. Odwołuje się wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym, które miały odbyć się
w okresie wskazanym w §1, a których Uczelnia jest organizatorem
lub współorganizatorem.
2. Rekomenduje się powstrzymanie od wszelkiej aktywności na terenie Uczelni,
w okresie wskazanym w §1, przez organizatorów imprez, którym Uczelnia
udostępnia lub wynajmuje swoje pomieszczenia lub teren otwarty, oraz osoby
i grupy wynajmujące pomieszczenia lub teren otwarty Uczelni.
§ 3. Zobowiązuje się, w okresie wskazanym w §1, kierowników katedr, ogólnouczelnianej
jednostki dydaktycznej do:
1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi
przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Uczelnię;
2) utrzymywania kontaktu z podległymi pracownikami i nadzorowania efektów jego
pracy zdalnej;
3) raportowania przełożonemu na bieżąco o sytuacji w podległej jednostce.
§ 4. 1. Nauczyciel akademicki, w okresie wskazanym w §1, nie zostaje zwolniony
ze świadczenia pracy.
2. Nauczyciel akademicki, w okresie wskazanym w §1, jest zobowiązany do:
1) pełnej dyspozycyjności,
2) kontaktu zdalnego z pracownikami Uczelni, w tym kierownikiem katedry
lub ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej,
3) bieżącego śledzenia swojego służbowego maila,
4) bieżącego śledzenia strony Uczelni (www.puss.pila.pl), oraz fanpage Uczelni
na Facebooku (https://www.facebook.com/puss.pila/).
3. Nauczyciel akademicki, w okresie wskazanym w §1, jest zobowiązany
do prowadzenia zajęć, w tym także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, jeśli nie odbywają się one na terenie Uczelni.
4. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przygotowania materiałów on-line
pomocnych do odrobienia zawieszonych zajęć, których nie można prowadzić
w sposób określony w ust. 3.
§ 5. 1. Zakazuje się studentom, w okresie wskazanym w §1, wstępu na teren Uczelni,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a w przypadku potrzeby kontaktu nakazuje się używanie
komunikacji on-line (mail, komunikatory) lub telefonicznej.
2. Jeśli zajęcia, weryfikacja efektów uczenia się lub egzamin dyplomowy odbywają
się na terenie Uczelni, student, którego to dotyczy ma prawo wstępu na teren
uczelni i jest zobowiązany do stosowania się do regulaminów, rekomendacji,
wytycznych i zasad higieny i bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem COVID19.

3.

W wyjątkowych przypadkach, niewymienionych w ust. 2, pracownik Uczelni
w porozumieniu ze swoim przełożonym może wyrazić zgodę na wstęp na teren
Uczelni. W takim przypadku student jest zobowiązany jest do załatwienia swojej
sprawy z właściwym pracownikiem i bezzwłocznego opuszczenia terenu Uczelni.

§ 6. 1. Wstrzymuje się, w okresie wskazanym w §1, kwaterowanie nowych osób w Domu
Studenckim, z zastrzeżeniem ust. 1a.
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.
2. Zakazuje się, w okresie wskazanym w §1, odwiedzin i wizyt osób
niezakwaterowanych w Domu Studenckim, z wyjątkiem osób, których listę
imienną przekaże Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów w terminie
do 29 maja 2020 r. Prorektor może wskazać, że lista przekazana na podstawie
zarządzenia nr 23/20 Rektora PUSS w Pile, zarządzenia nr 24/20 Rektora PUSS
w Pile lub zarządzeń zmieniających pozostaje w mocy bez potrzeby
przygotowywania nowej listy.
3. Rekomenduje się studentom polskim wyjazd do domów rodzinnych na okres
wskazany w § 1. W takim przypadku, jeśli powrót do domu został uprzednio
zgłoszony administracji Domu Studenta, opłaty za pobyt w Domu Studenckim
za ten okres zostaną zwrócone. W nowych okresach płatności zostaną odpowiednio
umniejszone.
4. Rekomenduje się studentom polskim i zagranicznym nieopuszczanie kraju
w okresie wskazanym w §1.
5. Osoba zakwaterowana w Domu Studenta, która w okresie wskazanym w §1
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 w okresie wskazanym w §1
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.
§ 7. 1. Upoważnia się Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus na okres wskazany
w §1 do wydawania studentom zagranicznym poleceń porządkowych w zakresie
bezpieczeństwa dotyczącym zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
(koronawirusa).
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.
§ 8. 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.
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 zamieszkującyh 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.
§ 9. 1. W okresie wskazanym w §1 organy i ciała kolegialne Uczelni oraz organy i ciała
kolegialne Samorządu Studenckiego PUSS w Pile funkcjonują w trybie zdalnym
lub obiegowym.
2. Rekomenduje się zdalną pracę przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.
Dopuszcza się inne formy komunikacji zdalnej z członkami ciał i organów
kolegialnych, o których mowa w § 1, pod warunkiem, że nie wymagają one
ponoszenia kosztów przez odbiorców i są one udostępniane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Centrum Sieciowo-Komputerowe sprawuje zapewnia wsparcie techniczne
systemów Microsoft Office 365 (w tym MS Teams) i USOSweb.
§ 10. Wstrzymuje się na okres wskazany w §1 funkcjonowanie Centrum Fizjoterapii.
§ 11. Rekomenduje się dbałość o higienę własną oraz porządek w miejscu pracy
i przebywania.
§ 12. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących
podstawowych
środków
ochronnych
przeciwko
wirusowi
COVID-19
(koronawirusowi).
§ 13. Tracą moc obowiązującą zarządzenia nr: 24/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) wśród
społeczności Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile oraz 29/20 z dnia
14 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu funkcjonowania organów i ciał kolegialnych
w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile w okresie zagrożenia zakażeniem
wirusem COVID-19 (koronawirusem).
§ 14. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zespołowi ds. monitorowania
sytuacji związanej z zagrożeniami koronawirusem.
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

