
 

Zarządzenie nr 110/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 21 grudnia 2020 roku. 

 
W sprawie: powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm), § 1 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia na uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy 

i kształcenia (Dz. U. poz. 2090) oraz § 15 pkt 1 Statutu KPSW w Jeleniej Górze zarządzam, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Powołuje się Zespół ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego KPSW w Jeleniej Górze, 

zwanym w dalszej części „Zespołem” złożony z: 

1) Specjalisty ds. Bhp i Ppoż – przewodniczący; 

2) Dziekanów; 

3) Kanclerza; 

4) Kierowników Katedr 

5) Kierownika Sekcji Informatyczno-Technicznej; 

6) Specjalista ds. Obronnych i Pełnomocnik Ochrony;  

7) Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

2. W zależności od sytuacji, przewodniczący zespołu może zwrócić się do Rektora o 

wsparcie innych osób, w szczególności pracowników Działu Kadr. 

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby, wskazane przez Rektora. 

 

§ 2 

1. Zadaniem zespołu jest: 

1) bieżąca kontrola oraz koordynacja działań zabezpieczających Uczelnię w sytuacji 

zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności cykliczna analiza ryzyk, 

opracowanie zaleceń i rekomendacji dla Rektora w zakresie aktualizacja procedur 

wewnętrznych 

i ich dostosowywanie do bieżących przepisów krajowych oraz sytuacji 

epidemiologicznej na terenie kraju; 

2) koordynowanie prac związanych z przepływem informacji w Uczelni dotyczących 

podje tych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Covid-19. 

3) gromadzenie informacji dotyczących pojawienia się podejrzeń zakażenia SARS-

Covid-19. 

2. Przewodniczący Zespołu pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Rektorem. 

 

§ 3 

Traci moc zarządzenie Rektora nr 62/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa 

epidemiologicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 17 

września 2020 r. 

 

 



 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 


