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ZARZĄDZENIE Nr 100/05/2020 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 maja 2020 r. 
 

w sprawie organizacji działalności administracyjnej Uczelni w związku z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 51 ust. 1 i art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 85 z późn. zm.), w związku z art. 
29 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 4 pkt. 2 Statutu Uczelni, 
w celu zapewnienia sprawnej organizacji działalności administracyjnej Uczelni z jedno czesnym ogra-
niczeniem do koniecznego minimum ryzyka zarażenia się koronawirusem, zarządza się od dnia 01 
czerwca 2020 roku do odwołania następującą organizację pracy administracyjnej. 

1. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuje się do zorganizowania dyżurów administra-
cyjnych w miejscu pracy od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 15:00 (w wymiarze 6 
godzinnym) według schematu określonego w poniższej tabeli: 

 

Jednostki organizacyjne Dni dyżurów Szczegóły 

Wydziały Nauk Społecznych w: Barto-
szycach; Giżycku; Jastrzębiu-Zdroju; 
Skoczowie, Jaworznie 

Poniedziałek, Środa, 
Sobota 

Dziekan lub osoba wyznaczona 
przez dziekana  

Wydziały Studiów Społecznych w: 
Gdańsku; Gliwicach 

Poniedziałek, Środa,  
Piątek, Sobota 

Dziekan lub prodziekan  
oraz jedna osoba wyznaczona  
przez dziekana 

Wydział Studiów Społecznych  
w Poznaniu  

Poniedziałek, Środa,  
Piątek, Sobota 

Dziekan lub prodziekan  
oraz dwie osoba wyznaczone  
przez dziekana 

Biuro rektora oraz oddzielnie Centrum 
administracji i finansów 

Poniedziałek, Środa,  
Piątek, Sobota 

Po dwóch pracowników wyznaczonych  
przez dyrektorów, w sobotę jedna osoba 

Centrum edukacji i marki łącznie z  
Biblioteką Główną  

Poniedziałek, Środa,  
Sobota 

Jeden pracownik wyznaczony  
w porozumieniu przez dyrektorów 

2. Wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury w ww. jednostkach organizacyjnych w  systemie rotacyjnym 
określonym w powyższej tabeli, co umożliwi zapewnienie ewentualnego zastępstwa w przypadku 
obowiązku poddania się kwarantannie przez dyżurującego pracownika. 

3. Przy planowaniu dyżurów poleca się: 
1) rozmieszczenie tak stanowisk pracy, aby odległość między nimi wynosiła min. 1,5 metra.  

W przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, należy wprowadzić 
pracę zdalną naprzemienną; 

2) rozważenie przez kierowników jednostek pracy wyłącznie w trybie zdalnym, osób o zmniejszonej odpor-
ności ze względu na wiek i choroby współistniejące oraz kobiet ciężarnych.  

4. Wykaz osób dyżurujących kierownicy jednostek przedstawiają prorektor do akceptacji w moim 
imieniu do 25 dnia każdego miesiąca w porozumieniu z podległymi pracownikami. 

5. Pozostali pracownicy wykonują pracę zdalną w zakresie ustalonym przez kierownika jednostki 
organizacyjne.  

6. W okresie zmniejszonego zakresu zadań jednostki poleca się pracownikom wykorzystanie zale-
głych urlopów wypoczynkowych (dotyczy to wyłącznie urlopów niewykorzystanych w latach ubie-
głych). 

7. Kierownikom jednostek organizacyjnych poleca się: 
1) przyjmować pisma i inne dokumenty: 

a) pocztą na adres siedziby Uczelni: ul. Elizy Orzeszkowej 1 60-778 Poznań oraz na adres poszcze-
gólnych wydziałów; 

b) za pośrednictwem platformy e-PUAP. Adres skrytki ePUAP Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z sie-
dzibą w Poznaniu: /WSB/wsb; 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
2) powstrzymać się od prowadzenia korespondencji w formie papierowej, a jedynie korzystać z systemów 

elektronicznych, w tym elektronicznej poczty służbowej; 
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3) załatwiać pozostałe sprawy, w tym i komunikację wewnętrzną, zgodnie z zapisami powyżej lub 
telefonicznie, ograniczając kontakty bezpośrednie do minimum; 

4) zorganizować tak miejsca pracy, aby zachowana była bezpieczna odległość (co najmniej 1-1,5 metr); 
5) ograniczyć wizyty osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, obsługę należy, jeśli to możliwe, realizo-

wać w sposób zdalny; 
6) wprowadzić zasadę, że przy konieczności fizycznej obecność studenta oraz osób z zewnatrz, 

obowiązuje wcześniejsze umówienie się na konkretny termin i godzinę, drogą e-mailową lub 
telefonicznie z wybraną osobą funkcyjną; 

7) prowadzić obsługę administracyjną studentów i pracowników za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość. W przypadku konieczności przesłania dokumentacji, należy przyjąć za wystarczające 
uwierzytelnienie wykorzystanie adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej. W przypadku 
konieczności złożenia oryginału dokumentu, zaleca się przyjęcie dokumentu podpisanego podpisem 
elektronicznym albo profilem zaufanym bez wymogu przesłania dokumentu podpisanego własnoręcznie; 

8) zorganizować strefę dla studentów i osób zewnętrznych, poprzez oddzielenie od strefy biurowej dodat-
kową przesłoną ochronną – ze szkła akrylowego lub pleksi, z opcją możliwości przekazania dokumen-
tów; zaleca się, aby stanowisko było wyposażone w pojemniki na dokumenty, dokumenty przekazywane 
powinny być dezynfekowane lub poddane kwarantannie, środki piśmiennicze powinny leżeć w specjal-
nym pojemniku i powinny być dezynfekowane po każdym użyciu; 

9) wprowadzić rejestr osób odwiedzających (imię, nazwisko, numer telefonu); 
10) udostępnyć płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów i osób zewnętrznych;  
11) wymagać zasłaniania ust i nosa, oraz zakładania rękawiczek jednorazowych przez pracowników 

obsługujących studentów lub osoby z zwenatrz;  
12) wymagać zasłanianie ust i nosa, przez studentów lub osoby z zwenatrz oraz dezynfekcję rąk;  
13) wietrzyć ponieszczenia; 
14) dezynfekować powierzchnie, na których może osadzać się wirus dotyczy to w szczególności: parapetów, 

krzeseł, stolików, puf, itp. 
15) wprowadzić w każdej toalecie, oprócz mydła i ręczników jednorazowych, płyn do dezynfekcji rąk na ba-

zie alkoholu; 
16) zapoznanwać codziennie z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny; 
17) utrzymywać kontakt z podległymi pracownikami i nadzorować efekty ich pracy zdalnej. 

8. Każdy pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub e-mailowo 
kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa (SARS-CoV-2), 
bądź o fakcie objęcia kwarantanną. 

9. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika 
bez zbędnej zwłoki na adres e-mailowy: rektor@wsb.net.pl.  

10. Należy przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środ-
ków ochrony przeciwko koronawirusa (SARS-CoV-2) https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-
glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-
koronawirusem/. 

11. Kierownikowi logistyki poleca się wsparcie kierowników jednostek w procesie wdrożenia poleceń  
z ust. 7 pkt 8 – 15. 

12. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się prorektora. 

13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 roku i obowiązuje do odwołania. 
14. Z dniem 31 maja 2020 roku traci moc Zarządzenie rektora nr 045/03/2020 z dnia 24 marca 2020 

roku. 
15. Wszelkie zmiany w treści niniejszego zarządzenia wymagają formy kolejnego zarządzenia rektora. 

 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
Wykonano w 9 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 7 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
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