
Zarządzenie nr 28/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 23 marca 2020 roku 
 

 

w sprawie: zawieszenia działalności dydaktycznej w Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej oraz podjęcia innych czynności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa 

COVID-19 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: § 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 

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 poz. 405 z późn. zm.) oraz z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne 

związane z ryzykiem zachorowania na koronawirusa, w nawiązaniu do ustawy 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 17/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 11 marca 2020 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie; 

„2 Działalność, o której mowa w ust. 1, zostaje zawieszona od 12 marca 2020 r. 

do odwołania.”. 

2. W § 2 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej 

terenie, z wyłączeniem przypadków gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej 

funkcjonowania.” 

2) skreśla się ust. 3 i 4; 

3) w ust. 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 

„6. Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej; 

  7. Zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich 

kontaktów w miejscu pracy; 

  8. Zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  

mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.”. 

3. skreśla się § 3 i 4. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 


