Zarządzenie Nr 59 – 2019/2020
Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności Akademii Leona Koźmińskiego

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego, w związku 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, z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1.

1. Stosownie

do

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) do
dnia 30 września 2020 roku zawiesza się kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach,
a także kształcenie doktorantów realizowane w ramach zajęć, z wyłączeniem zajęć prowadzonych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, a także w ramach kształcenia
doktorantów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą zostać zrealizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, mogą za zgodą Rektora być przeprowadzone w tradycyjny sposób w siedzibie
uczelni, z zachowaniem reżimu sanitarnego uwzględniającego aktualny stan zagrożenia dla zdrowia.

3. Do dnia 30 września 2020 roku:
1) odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, wykłady i inne spotkania tego typu
organizowane przez Akademię Leona koźmińskiego, zwaną dalej ALK;

2) zawiesza się służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych
pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych ALK;

3) wstrzymuje się wizyty gości polskich i zagranicznych w ALK;
4) zawiesza się działanie Biblioteki i siłowni; Biblioteka udostępnia zbiory na zasadach określonych w odrębnym
komunikacie.
§ 2.

1. Do dnia 30 czerwca 2020 roku ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej
terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

2. Od dnia 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku wprowadza się możliwość świadczenia pracy na terenie
uczelni, w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy, z zachowaniem reżimu sanitarnego uwzględniającego
aktualny stan zagrożenia dla zdrowia.

3. W celu przeciwdziałania COVID-19 kierownik jednostki organizacyjnej może decyzją własną lub na wniosek
pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania
(praca zdalna).

4. Kierownik jednostki organizacyjnej uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z pracownikiem
i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej.
§ 3.
Studenci, doktoranci i słuchacze są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kampus@kozminski.edu.pl o podejrzeniu zachorowania na COVID-19, bądź objęcia
kwarantanną.
§ 4.

1. Pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i za pośrednictwem poczty
elektronicznej kierownika jednostki organizacyjnej oraz Biuro Spraw Pracowniczych o podejrzeniu zachorowania
na COVID-19, bądź objęcia kwarantanną.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej
zwłoki na adres kampus@kozminski.edu.pl.
§ 5.

1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków
ochronnych

przeciwko

COVID-19

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronachoraz

poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

Ministra

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego

https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci.

2. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji za pośrednictwem poczty
elektronicznej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do codziennego zapoznawania się z aktualnymi
komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Rektora.

4. Zasady określone w ust. 1 - 3 obowiązują do dnia 30 września 2020 r.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
Rektor

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

