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Karpacka Państwowa
Uczelnia w Krośnie
Zarządzenie nr 61/21
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z

dnia 22 października 2021

r.

w sprawie aktualizacji obowiązujących w uczelni procedur zwiazanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym inauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 619 z późn. zm.) w związku
Z art. 3, art. 4 h
art. 4 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiazan/"ach
i

—

zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID— 79, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekstjedn. Dz. U. z 2020
r. poz. 1842 z późn. zm.) w zw. z 51 Rozporządzenia Ministra Nauki
Szkolnictwa
i

Wyższego z dnia 30 października 2018 r. wsprawie sposobu zapewnienia w uczelni
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kszta/cenia (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz, 2090) zarządzam, co następuje:
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zarządzenie określa obowiązujące w uczelni procedury związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
zwalczaniem COVID—19 oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
Niniejsze

i

&

2

Zasady zachowania reżimu sanitarnego na uczelni stanowią załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia,
2. Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia
epidemicznego określa zarządzenie
nr 28/20 Rektora z dnia 9 marca 2020 r w sprawie wprowadzenia zasad
postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w KPU w Krośnie.
3. Procedura
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem
1.

pracowników, studentów lub uczestników innych form kształcenia
prowadzonych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie stanowi załącznik nr
2 do niniejszego zarządzenia.
SARS—CoV—Z

4.

Zasady funkcjonowania Domów Studenta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia.

5.

Organizacja pracy biblioteki
zarządzenia.

i

czytelni stanowi załącznik nr 4 do niniejszego

6.

Zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Karpackiej Państwowej
Uczelni w Krośnie w okresie odbywania izolacji kwarantanny stanowią załącznik
nr 5 do niniejszego zarządzenia.
i

7.

Organizację pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa
zarządzenie Kanclerza.
8. Organizację mobilności zagranicznej określa Zarządzenie nr 98/20 Rektora
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie
zasad organizacji mobilności międzynarodowej studentów
pracowników
i

w związku

ze zniesieniem ograniczenia działalności uczelni.
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Szczegółowe zasady:

1.

a)

realizacji zajęć dydaktycznych
Uczelni w Krośnie,

b)

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów

i

sesji egzaminacyjnej w Karpackiej Państwowej

drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych w zakresie
przeprowadzania zaliczeń
egzaminów kończących zajęcia poza siedzibą
pierwszego

i

i

uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę

przebiegu egzaminów ich rejestrację,
przeprowadzania egzaminów dyplomowych
i

c)

Karpackiej
poza siedzibą
Państwowej Uczelni w Krośnie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wrazie potrzeby określają lub określą komunikaty Rektora.

—

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyduje Rektor.
&

4

Traci moc zarządzenie Rektora nr 130/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad

wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Karpackiej
w Krośnie w okresie odbywania izolacji kwarantanny.
i
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Państwowej

Uczelni

do Zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Ucze/ni w Krośnie z dnia
22 paźdzternika 2027 r. wspra wie aktua/izaq'i obo wiam/jących W ucze/ni procedurzwiazan ych
z zapobieganiem, przeciwdzrałan/em i zwalczaniem CO I/ID- 79 oraz wywołanych nimi sytuacji
Załącznik nr

7

kryzysowa/ch

Zasady zachowania reżimu sanitarnego na uczelni
5

1

Postanowienia dotyczące wszystkich osób korzystających z budynków
uczelni
1.

Wszystkie osoby wchodzące
w Krośnie obowiązane są:

do

budynków

Karpackiej

Państwowej

Uczelni

a) na Żądanie pracownika obsługi poddać się kontroli pomiaru
temperatury ciała,
b) przeprowadzić dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku,

zakryć nos usta przy pomocy maseczki.
2. Wprowadza się dla wszystkich osób obowiązek WEJŚCIA WYJŚCIA
do budynków
uczelni zgodnie z oznakowaniem, w miarę możliwości technicznych. Wszystkie inne
c)

i

i

wejścia do budynków będą zamknięte.
3. Wewnątrz wszystkich budynków obowiazuje
komunikacja pozioma
pionowa
tzn.
prawostronna,
poruszamy się zawsze po naszej prawej stronie korytarza |ub
schodów. Dzięki tej zasadzie ruch w każdym korytarzu i klatce schodowej obywać
się będzie w obu kierunkach bez kolizji.
i

4. W przypadku braku osobnego wydzielonego wyjścia

wejścia należy przestrzegać
zasady, iż piensteństwo posiadają osoby wychodzące z budynku.
5. Wyjście z budynku będzie odbywać się innymi drzwiami
z oznaczeniem WYJŚCIE,
przy których zostaną umieszczone kosze z workami na zużyte materiały ochrony
osobistej np. maseczki.
i

6.

Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy wszystkich ogólnodostępnych miejsc
uczelni, w tym ciągów komunikacyjnych uczelni, sanitariatów, itp.
7. Zaleca się częste mycie rąk woda z
mydłem oraz ich dezynfekcję

zgodnie

z instrukcją.
8. Zaleca się

ograniczenie

do minimum ilości wnoszonych na uczelnię
rzeczy

osobistych.
9. Osoby, które odczuwają pierwsze objawy chorobowe
zobowiązane są postępować
zgodnie 2 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem
SARS—CoV-Z u

pracowników, studentów lub uczestników innych form kształcenia
prowadzonych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

10.

Zaleca się ograniczenie

12.

Numer do kontaktu z inspekcja sanitarna w sprawie koronawirusa: 22 25 00 115
oraz numery alarmowe 999 112 należy umieścić w ogólnodostępnych widocznych
miejscach na ternie budynku.

pozostawiania odzieży w szatniach. Korzystanie z szatni
odbywa się wyłącznie pod nadzorem pracownika obsługi.
11,Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, nawet, jeśli nie
wydają się chore.
i

i
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Postanowienia dotyczące osób biorących udział w zajęciach prowadzonych na
terenie uczelni
1.

Do sal dydaktycznych uczestnicy zajęć wchodza pojedynczo w kolejności zajmuja
oznaczone miejsca. Sale na|eży otwierać odpowiednio wcześniej w celu
i

ograniczenia powstawania zgromadzeń na korytarzach.
2. W pracowniach
laboratoriach uczestnicy zajęć zajmują miejsca wyznaczone przez
prowadzącego z zachowaniem wymaganego dystansu.
3. Jeśli ze względu na specyfikę zajęć nie jest możliwe zachowanie
odpowiedniego
dystansu należy zakryć nos usta za pomoca maseczki.
4. Studenci powinni posiadać własne artykuły biurowe. Pomoce dydaktyczne, które
są
i

i

własnością uczelni, podlegają regularnej dezynfekcji.
5. Przed wejściem do sali należy dezynfekować dłonie.
6. W przypadku studentów z objawami choroby charakterystycznymi dla COVID—19,
prowadzacy zajęcia może nie dopuścić studenta do zajęć.
7. Sale oraz laboratoria powinny być regularnie wietrzone
po wyjściu każdej grupy. Za
wietrzenie sali dezynfekcję sprzętu używanego podczas zajęć odpowiedzialnyjest
prowadzacy zajęcia.
8. Przerwy pomiędzy zajęciami powinny być planowane w
sposób umożliwiający
uniknięcia zbędnego gromadzenia się studentów wewnątrz oraz na zewnątrz
budynków, a także w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji na terenie
obiektów uczelni.
i
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Czynności sanitarne mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu COVID -19
1.

Czynnościami

sanitarnymi

w celu

stosowanymi

przeciwdziałanie

wystąpieniu

przede wszystkim:

COVID—19 są

a) częsta dezynfekcja powierzchni dotykanych przez wiele osób (np. klamek,

blatów, poręczy, uchwytów),
b) stała kontrola stanów dozowników z mydłem, oraz dostępności ręczników
jednorazowych, dostępność płynu do dezynfekcji rąk i sprzętu,
c) dezynfekcja biurek, klawiatur, myszek, klamek od szafek, klamek drzwi
i
okien,
d) częste wietrzenie pomieszczeń.
.

Dezynfekcję

kontrolę określoną w ust.

pracownikom obsługi zleca Kanclerz,
z szczególnym uwzględnieniem zastosowania środków ochronny indywidualnej.
i

1

Dezynfekcja przeprowadzanajest codziennie, po zakończeniu zajęć w danej sali.
4. W sekretariatach wprowadza się zabezpieczenie pracowników przesłona ochronna
oddzielająca ich od strefy ogólnodostępnej.
Zaleca się aby pracownicy administracji każdorazowo przed rozpoczęciem
.
pracy
przeprowadzali dezynfekcję biurek, klawiatur, myszek w swoim miejscu pracy.
.
Zakazuje się korzystania z klimatyzacji na obiektach dydaktycznych. Elektroniczne
suszarki do rąk pozostaja wyłaczone.
Zaleca się by w każdym budynku uczelni wyznaczono izolatkę, na wypadek
.
.

konieczności odseparowania osoby, u której podejrzewa się zakażenie wirusem
SARS—Cov-Z.
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Niniejsze zasady podlegają wywieszeniu w budynkach uczelni oraz są publikowane na
stronie internetowej uczelni.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Ucze/ni w Krośnie z dnia
22 października 2027 r. wsprawie aktualizacji obowiązujących w ucze/ni procedur zwiazan ych
z zapobieganiem, pzeciwdzia/aniem i zwalczaniem CO VID— 79 oraz wywołanych nimi sytuacj/'
kryzysowych

Procedura postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-Z
u pracowników, studentów lub uczestników innych form kształcenia
prowadzonych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

& 1

Postanowienia ogólne
1.

Procedurę

postępowania w przypadku
zakażenia wirusem
podejrzenia
SARS-CoV-Z u pracowników, studentów lub uczestników innych form kształcenia
prowadzonych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, zwaną dalej „procedurą"
wprowadza się w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS—CoV—Z na

terenie uczelni.
2.

Do realizacji postanowień niniejszej procedury zobowiązany
jest każdy pracownik,
student uczestnik innych form kształcenia prowadzonych w Karpackiej Państwowej
Uczelni w Krośnie, zwanej dalej „uczeInia". Przez pracowników uczelni rozumie
się
i

także osoby, które wykonują na rzecz uczelni
pracę na
cywilnoprawnej.

podstawie

umowy
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Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-Z
u
pracowników, studentów lub uczestników innych form kształcenia
prowadzonych w uczelni
1.

Na terenie obiektów należących do uczelni
mogą przebywać wyłącznie osoby:
a) nie mające objawów chorobowych mogacych wskazywać na infekcję
wirusową,
b) u których, nie potwierdzono pozytywnego wyniku na obecność wirusa SARS—
CoV—2,

które nie odbywają kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych
zleconej przez odpowiednie służby sanitarne.
2. W przypadku wystąpienia u pracowników, studentów lub
uczestników innych form
kształcenia prowadzonych w uczelni objawów chorobowych
mogących sugerować
zakażenie wirusem SARS-CoV-Z zaleca się pozostanie w domu.
3. Osoba przebywająca na terenie uczelni, u
której wystąpiły objawy mogące
sugerować zakażenie wirusem SARS-CoV-Z powinna niezwłocznie opuścić uczelnię,
c)

o ilejej stan zdrowotny na to pozwala

udać się do miejsca zamieszkania własnym
transportem. Osoba, która opuściła zajęcia z ww. powodów powinna powiadomić
prowadzącego zajęcia/opiekuna roku lub kierownika zakładu/bezpośredniego
przełożonego o przyczynie opuszczenia zajęć.
W przypadku, jeżeli osoba ta musi pozostać na uczelni do
czasu zorganizowania
ww. transportu, umieszcza się ją w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu.
Pomieszczenia te tworzy się we wszystkich zespołach obiektów uczelni.
Wszystkie osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy
mogące wskazywać na
zachorowanie na COVID—19 powinny niezwłocznie skontaktować
się
z odpowiednimi służbami medycznymi (w
tym, w szczególności z lekarzem
pierwszego kontaktu lub wyznaczonymi oddziałami o charakterze zakaźnym lub
sanitarnym).
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia
osoby przebywającej na terenie
uczelni, uniemożliwiającego jej samodzielny powrót do
miejsca zamieszkania,
na|eży umieścićją w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu niezwłocznie wezwać
pogotowie ratunkowe.
Pomieszczenia, w których przebywały osoby mające objawy
mogące wskazywać na
zakażenie wirusem SARS—CoV—Z, powinny zostać wyłączone
z użytkowania do
końca dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Pomieszczenie
poddawane jest
wietrzeniu dezynfekcji przez wyznaczonych do tego pracowników
obsługi uczelni.
Pracownik, student lub uczestników innych form kształcenia
prowadzonych
w uczelni, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV—2
ma
obowiązek:
a) niezwłocznie
poinformować
o
wyniku
testu
kierownika
i

i

i

b)

zakładu/bezpośredniego przełożonego lub opiekuna roku,
postępować zgodnie Z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi
oraz stosować się do postanowień poleceń odpowiednich służb sanitarnych,
i

przekazać na żądanie opiekuna roku lub kierownika zakładu/bezpośredniego
przełożonego, listę studentów
pracowników uczelni, z którymi miał
bezpośredni kontakt w ostatnich 7 dniach przed wykonaniem testu w celu
przekazaniajej odpowiednim służbom sanitarnym,
d) opuścić niezwłocznie uczelnię, w tym także Dom
Studenta, do czasu uzyskania
negatywnego wyniku badania oraz zwolnienia go przez odpowiednie służby
medyczne sanitarne z obowiązku odbywania kwarantanny, izolacji
domowej
lub hospitalizacji.
c)

i

i

Kierownik

10.

zakładu/bezpośredni przełożony informuje o zaistniałej sytuacji
prorektora ds. rozwoju.
Prorektor ds. rozwoju po zapoznaniu się z
sytuacją może podjąć decyzję
o skierowaniu grupy studentów, w przypadku
której stwierdzono bezpośredni
kontakt podczas zajęć na uczelni z zarażonym pracownikiem lub
studentem, na
kształcenie zdalne,

11. W

przypadku podjęcia decyzji określonej w ust. 10 kształcenie zdalne prowadzone
jest przez 10 dni licząc od dnia następnego, w którym odbyły się ostatnie zajęcia, w
których uczestniczył pracownik lub student, u którego potwierdzono zakażenie,
o którym mowa w ust 8. Po tym czasie następuje powrót studentów do kształcenia
stacjonarnego w siedzibie uczelni, chyba że rektor postanowi inaczej.
12. Zapisy określone w ust. 11 nie dotyczą studiów niestacjonarnych.
13.W przypadku studentów, u który potwierdzono pozytywny wynik badania na
obecność wirusa SARS-CoV—Z, w związku z ich niemożliwością uczestnictwa
w zajęciach, kierownik zakładu w porozumieniu z prorektorem ds. rozwoju
wyznacza indywidualny harmonogram uzupełnienia zaległości, ze szczególnym
wskazaniem realizacji zajęć niezbędnych do osiągnięcia zakładanych efektów
uczenia się.
14. Prorektor ds. rozwoju odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie
procedury.
15. Prorektor ds. rozwoju może zlecić kierownikowi zakładu
wykonywanie wskazanych
czynności określonych w procedurze.
16› Osoba
rozpoczynająca realizację procedury pod nieobecność kierownika
zakładu/bezpośredniego
przełożonego,
zobowiązana
niezwłocznie
jest
poinformować go o zdarzeniu.
17. Wszystkich pracowników, studentów
uczestników innych form kształcenia
prowadzonych w uczelni biorących udział w realizacji procedury zobowiązuje się do
zachowania poufności, szczególnie w zakresie danych osobowych osób objętych
powyższą procedura.
18. Oficjalne oświadczenia w sprawach związanych z uruchomieniem
procedury ijej
przebiegiem wydaje wyłącznie Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
i

5

3

Przepisy końcowe
Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę
przez Rektora
ds.
z
współpracy
wdrożenia procedur związanych z przeciwdziałaniem
Komisja
przy
COVID—19 oraz z uwzględnieniem informacji zawartych
na stronach Głównego
lub
Inspektora Sanitarnego
w aktach prawnych wydanych przez ministrów właściwych
ds. zdrowia, edukacji i nauki.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Ucze/ni W [(rośnie z dnia
22 października 2027 r. wspra wie aktualizacji abo w/azujacych w ucze/ni procedurzwiazan ych

zzapobieganiem, przeciwdziałaniem izwa/czaniem C0 VID- 79 oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych

Zasady funkcjonowania Domów Studenta Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie
1.

W Domach Studenta obowiązuje reżim sanitarny obowiązujący w
pozostałych
obiektach uczelni, z zastrzeżeniem zasad wskazanych poniżej.

2.

Do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin w Domach Studenta
przez wszystkich

gości zewnętrznych.
3. Zakażuje się organizowania
4.

w pomieszczeniach

Domów

Studenta spotkań

grupowych, dydaktycznych, imprez towarzyskich, itp.
Pracowników mieszkańców Domów Studenta zobowiązuje się do telefonicznego
mailowego poinformowania Kierownika Domu Studenta o podejrzeniu u siebie
zachorowania na COVID—19 powstrzymania się od przebywania w Domu Studenta
i

i

i

w przypadku objęcia kwarantanna, izolacją domową zleconą
przez odpowiednie

służby sanitarne studenta Iubjego rodziny.
5. Wydziela się pomieszczenie do czasowej izolacji
osoby z objawami COVID-19.
6. W pomieszczeniach
wspólnych Domów Studenta zapewnia się środki do
dezynfekcji.
7. Pracowników dozoru
ochrony mienia zobowiązuje się do przestrzegania ww.
zakazów ograniczeń.
8. Wprowadza się okresowe wietrzenie pomieszczeń Domu Studenta.
i

i

9.

Pracownicy oraz mieszkańcy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
zaleceń zgodnie z obowiązującymi zaleceniami inspekcji
sanitarnej.
10. W Domu Studenta w którym mieszkają
obcokrajowcy wszystkie instrukcje
dotyczące mycia oraz dezynfekcji rąk powinny być w języku polskim oraz
angielskim.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Ucze/ni W Krośnie z dnia
22 października 2027 r. W sprawie aktua/izacji obowiazujacych W ucze/ni procedur zwiazanych

z zapobieganiem, przecide/ałaniem i zwalczaniem

C OVID— 79

oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych

Organizacja pracy biblioteki i czytelni w Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie
1.

W bibliotece obowiązuje reżim sanitarny obowiązujący w pozostałych obiektach

uczelni, z zastrzeżeniem zasad wskazanych poniżej.
2. Z biblioteki mogą korzystać tylko studenci i
pracownicy Karpackiej Państwowej
Uczelni w Krośnie.

Użytkownicy biblioteki powinni wchodzić pojedynczo przed wejściem założyć
maseczkę zdezynfekować ręce.
4. Zalecana jest elektroniczna rezerwacja książek
poprzez elektroniczny katalog
biblioteki.
3.

i

5.

Między

pracownikami

i

użytkownikami

powinien

być

zachowany

dystans

społeczny.
Pracownicy biblioteki powinni używać środków ochrony osobistej, tj. maseczek
rękawiczek.
7. Uczelnia zapewnia pracownikom oraz
użytkownikom środki ochrony osobistej
(maseczki oraz rękawiczki).
8. W bibliotece przestrzega się zasad czyszczenia i
dezynfekcji powierzchni.
6.

i

9.

Wprowadza się zabezpieczenie pracowników przesłoną ochronną oddzielającą ich
od strefy ogólnodostępnej.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia
22 października 2027 r. wspra wie aktualizacji obowiazujacych w uczelni procedur zwiazan ych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 79 oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych

Zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Karpackiej Państwowej
Uczelni w Krośnie w okresie odbywania izolacji i kwarantanny
& 1

Definicje
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu użyte zostało pojęcie:
a) izolacja w warunkach domowych - odosobnienie osoby lub
grupy osób
chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych
o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego
czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
b)

kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która

była narażona na zakażenie,
w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i
wysoce

zakaźnych.

c)

praca zdalna — praca określona w umowie o pracę wykonywana na polecenie
bezpośredniego przełożonego przez czas oznaczony, poza miejscemjej stałego

wykonywania.

5

2

Postanowienia ogólne
Zobowiązuje się pracowników dydaktycznych do niezwłocznego poinformowania
kierownika zakładu/studium prorektora ds. rozwoju, a w przypadku
pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi kanclerza o:
a) objęciu ich lub członków rodziny kwarantanna, izolacją lub izolacją w warunkach
domowych z powodu COVID-19;
b) wystąpieniu u nich objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem
SARS—CoV—Z, takich jak: gorączka, bóle mięśniowe,
suchy kaszel, utrata smaku
lub węchu, problemy z oddychaniem itp.
i

5 3

Praca zdalna
1.

W uczelni dopuszcza się świadczenie pracy zdalnej w czasie odbywania
przez
pracownika
kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych według

następujących zasad.
2. Praca zdalna może być wykonywana,jeżeli pracownik
ma umiejętności możliwości
techniczne oraz lokalowe do skutecznego wykonywania pracy zdalnej, a rodzaj
wykonywanej pracy pozwala na jej zdalne wykonywanie.
3. Stosowanie prywatnych komputerów do realizacji zadań
zawodowych związanych
i

z przetwarzaniem danych osobowych może mieć miejsce,jeże|i prywatne urządzenia
(np. komputery stacjonarne, przenośne) wykorzystywane do przetwarzania danych

osobowych są zabezpieczone hasłem oraz posiadają aktualne systemy operacyjne,
a użytkownicy przestrzegają zasad postępowania osób
upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych.
4. Pracownik wykonujący pracę zdalną jest
zobowiązany prowadzić ewidencję
wykonywanych czynności, uwzględniając w szczególności opis tych czynności,
a także datę czas ich wykonania.
5 4
i

Procedura złożenia wniosku o polecenie pracy zdalnej w czasie kwarantanny
i
izolacji w warunkach domowych
1.

Chcący

wykonywać

pracę zdalną pracownik dydaktyczny skierowany na
kwarantannę lub izolacje w warunkach domowych ma obowiązek zwrócić się za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kwarantanna@kpu.krosno.p|, do
prorektora ds. rozwoju, z wnioskiem o polecenie pracy zdalnej (załącznik nr 1 do
zasad) we wskazanym datami okresie, który nie może być jednak dłuższy niż czas

przebywania na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2, O swojej decyzji prorektor ds. rozwoju informuje
pracownika za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
3, Po

podjęciu decyzji przez prorektora ds. rozwoju wniosek zostaje przekazany za
pośrednictwem poczty elektronicznej kierownikowi zakładu oraz do działu kadr.
4. Wykonywanie pracy zdalnej może rozpocząć
się po uzyskaniu zgody.
5. W przypadku
przedłużenia kwarantanny/ izolacji w warunkach domowych
pracownik musi złożyć kolejny wniosek. W terminie 7 dni od zakończeniu
kwarantanny/izolacji w warunkach domowych pracownik jest zobowiązany do
dostarczenia oryginału wniosku lub wniosku 0 wykonywanie
pracy zdalnej do
Kwestury uczelni.

.

Jeśli pracownik przebywający na kwarantannie/ izolacji w warunkach
domowych nie
posiada narzędzi pozwalających na odbywanie zajęć w formie zdalnej ale wyraża
wolę ich przeprowadzenia może przeprowadzić

nieodbyte zajęcia po powrocie do

.

pracy w formie kontaktowej, po wyrażeniu zgody przez kierownika zakładu.
Jeśli pracownik dydaktyczny dobrowolnie
powstrzyma się od pracy zdecyduje się
na profilaktyczna kwarantannę ma obowiązek poinformować
o tym kierownika
zakładu, a ten informuje prorektora ds. studiów. Zajęcia wówczas
powinny być
i

realizowane wformie zdalnej po wystąpieniu z wnioskiem (załącznik
nr 2) uzyskaniu
kierownika
zakładu lub w formie kontaktowej po powrocie do
zgody
pracy, po
zakończonej profilaktycznej kwarantannie.
Prowadzenie zajęć z obecnymi na uczelni studentami
przez przebywającego na
kwarantannie lub w izolacji domowej nauczyciela
dydaktycznego w formie zdalnej
wymaga uczestnictwa nauczyciela akademickiego w tych zajęciach w czasie
rzeczywistym. Środki techniczne umożlwiające przeprowadzenie takich
zajęć
zapewnia administracja
obsługa uczelni na polecenie kanclerza. Wniosek
i

.

i

zapewnienie obsługi zajęć zdalnych przez administrację uczelni składa do
kanclerza kierownik zakładu.

o

.W

uzasadnionych przypadkach, determinowanych
kanclerz może zlecić wykonywanie
pracy zdalnej

organizacja

pracy

uczelni,

pracownikom administracji
z własnej inicjatywy lub po złożeniu, za pośrednictwem
poczty elektronicznej
wniosku o polecenie pracy zdalnej (załącznik nr 3).
5

5

Postanowienia końcowe
.

.

Pracownikjest zobowiązany poinformować mailowo bezpośredniego
przełożonego

oraz Dział Kadr o skróceniu kwarantanny/izolacji w warunkach
domowych lub jej
przedłużeniu.
.Za czas pracy zdalnej oraz zrealizowanie zajęć
po zakończeniu kwarantanny
przysługuje pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym
w uczelni
Regulaminem wynagradzania.
Za okres nieświadczenia
pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach
domowej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92
ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z
tytułu choroby.

56
_;

.

W sprawach

nieobjętych powyższym zarządzeniem stosuje się przepisy
prawa
powszechnie obowiązującego, a wrazie ich braku decyzje
Rektor.
podejmuje

2.

W

przypadku sprzeczności postanowień niniejszego zarządzenia stosuje się
przepisy prawa powszechnie obowiązującego wynikającego z dynamicznej zmiany
przepisów zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

lii.,—___:

Karpacka Państwowa
Uczelnia w Krośnie

do Zasad wykonywania pracy zda/nej przez pracowników Karpackiej
Państwowej Uczelni w Krośnie w okresie odbywania izolacji i kwaran tanny
Załącznik

7

Krosno, dnia .............................

/nazwa zakładu/
Pani
Dr Agnieszka Woźniak
Prorektor ds. rozwoju
Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie

Wniosek o polecenie pracy zdalnej
W

związku ze skierowaniem mnie w dniu
na przymusową
kwarantannę/izolację* w warunkach domowych, proszę o wyrazenie zgody na wykonywanie
pracy zdalnej w okresie od dnia .......................... do dnia
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Jestem zdolny/zdolna do
pracy*;
2. Nie pozostaję na zwolnieniu lekarskim*;
3. Nie będę ubiegał/ubiegała* się o
wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy*
w związku z odbywaniem przeze mnie przymusowej kwarantanny;
4. Posiadam warunki lokalowe i techniczne do
realizacji zajęć w formie kształcenia
zdalnego;
5. Wyrażam zgodę na wykonywanie moich
obowiązków pracowniczych w formie zdalnej;
6. Wykonywana przeze mnie
praca zdalna spełni wymogi bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.

/podpis/
Oświadczenie prorektora ds. rozwoju 0 wyrażeniu/niewyrażeniu
zgody
Wyrażam zgodę/nie wyrazam zgody* na świadczenie
pracy zda/nej w
pracownika.

w

okresie przez ww.

/podpis prorektora ds. rozwoju/
*niepotrzebne skreśli

Karpacka Państwowa
Uczelnia w Krośnie

]
„__

Załęczn/k 2 do Zasad wykonywania pracy zda/nej przez pracowników Karpackiej
Państwowej Uczelni w Krośnie w okresie odbywania izolacji i kwarantanny
Krosno, dnia .............................

/imię nazwisko/
i

/nazwa zakładu/
Pan/Pani
Kierownik Zakładu .............................
Karpackiej Państwowej Uczelni

w Krośnie

Wniosek o polecenie pracy zdalnej

zgody

W związku z podjęciem przez mnie profilaktycznej
kwarantanny, proszę o wyrażenie
na wykonywanie pracy zdalnej w okresie od dnia .......................... do dnia
..........................

Jednocześnie oświadczam, że:
Jestem zdolny/zdolna do pracy*;
Nie pozostaje na zwolnieniu Iekarskim*;
3. Nie będę ubiegał/ubiegała* się o
wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy*
w związku z odbywaniem przeze mnie przymusowej kwarantanny;
4. Posiadam warunki lokalowe i techniczne do
realizacji zajęć w formie kształcenia
1.

2.

zdalnego;

5.

6.

Wyrażam zgodę na wykonywanie moich obowiązków pracowniczych w formie zdalnej;
Wykonywana przeze mnie praca zdalna spełni wymogi bezpiecznych higienicznych
warunków pracy.
i

/podpis/
Oświadczenie kierownika zakładu/studium o wyrażeniu/niewyrażeniu
zgody
Wyrażam zgode/nie wyrazam zgody* na świadczenie
pracy zda/nej w ww. okresie przez ww
pracownika.

/podpis kierownika zakładu/studium/
*niepotrzebne skreśli

&

ll,.3._

Karpacka Państwowa
Uczelnia w Krośnie

Załącznik 3 do Zasad wykonywania pracy zda/nej
przez pracowników Karpackiej
Państwo wej Ucze/ni W Krośnie W okresie odbywania izolacji i
kwarantanny
Krosno, dnia .............................

/nazwajednostki organizacyjnej/
Pan

Mgr Franciszek Tereszkiewicz

Kanclerz
Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie

Wniosek o polecenie pracy zdalnej
W

związku ze skierowaniem mnie w dniu
.......................... na przymusową
kwarantannę/izolację* w warunkach domowych,
proszę o wyrażenie zgody na wykonywanie
pracy zdalnej w okresie od dnia .......................... do dnia
...........................
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Jestem zdolny/zdolna
do pracy””;
2. Nie pozostaję na zwolnieniu Iekarskim*;
3. Nie będę ubiegał/ubiegala*
się o wynagrodzenie chorobowe/zasiłek
chorobowy*
w związku z odbywaniem przeze mnie
przymusowej kwarantanny;
4. Posiadam warunki lokalowe i
techniczne do realizacji zajęć w formie kształcenia
zdalnego;
S. Wyrażam
zgodę na wykonywanie moich obowiązków pracowniczych formie
w
zdalnej;
6. Wykonywana
przeze mnie praca zdalna spełni wymogi bezpiecznych i
higienicznych
warunków pracy.

/podpis/
Oświadczenie kanclerza KPU w Krośnie o
wyrażeniu/niewyrażeniu zgody
Wyrażam zgodę/nle wyrazam zgody* na świadczenie
pracy zda/nej w ww. okres/e przez ww.
pracownika.

/podpis kanclerza
*niepotrzebne skreśli

KPU w

Krośnie/

