Zarządzenie nr 87/2020.RW
Rektora Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania sytuacji epidemicznej
związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 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 ze zmianami) w związku z § 1 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. poz. 2090), z uwagi na istniejący stan epidemii w kraju
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:

§1
1. Z powodu obowiązującego w kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 powołuje się Uczelniany Zespół ds. monitorowania sytuacji epidemicznej
związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID19, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Kanclerz, jako przewodniczący Zespołu,
2) Prorektor ds. studenckich i kształcenia,
3) Główny Specjalista ds. BHP,
4) Kierownik Działu Administratora Budynków,
5) pracownik Uczelni posiadający stopień naukowy doktora nauk medycznych,
6) pracownik Uczelni posiadający dyplom lekarza.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Kanclerz w trybie doraźnym.
4. Zespół może obradować stacjonarnie lub zdalnie.
5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
6. Zespół może podejmować działania w sprawach nagłych i wiążących dla pracowników
i studentów Uczelni w składzie co najmniej 4 osób.
7. Imienny skład Zespołu oraz dane kontaktowe zawiera załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Do zadań Zespołu należy:
1) monitorowanie sytuacji epidemicznej w mieście, powiecie, województwie i kraju,
w tym komunikatów i zaleceń rządowych oraz służb sanitarnych;
2) formułowanie rekomendacji dla Rektora w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego
pracowników i studentów Uczelni;
3) formułowanie rekomendacji dla Rektora w zakresie prowadzenia zajęć w trybie
zdalnym;
4) proponowanie środków zapobiegających skutkom epidemii wśród pracowników
i studentów Uczelni na podstawie zgromadzonych danych dotyczących epidemii;
5) dostosowanie procedur wewnątrzuczelnianych do bieżącej sytuacji epidemicznej,
w szczególności na wypadek wystąpienia potwierdzonego zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wśród pracowników lub studentów Uczelni.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kanclerzowi.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 25/2020 Rektora
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie powołania sztabu kryzysowego z powodu ogłoszenia epidemii koronawirusa SARS
CoV-2.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk,
prof. uczelni

Załącznik do Zarządzenia nr 87/2020.RW
Rektora PPUZ w Nowym Targu
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Skład Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania sytuacji epidemicznej związanej
z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz dane kontaktowe:
1. mgr Andrzej Sasuła  p.o. Kanclerz, adres e-mail: zk@ppuz.edu.pl
2. dr Krzysztof Trochimiuk  Prorektor ds. studenckich i kształcenia, adres e-mail:
krzysztof.trochimiuk@ppuz.edu.pl
3. mgr Szymon Kocel  Główny Specjalista ds. BHP, adres e-mail: bhp@ppuz.edu.pl
4. mgr Paweł Rodziński  Kierownik Działu Administratora Budynków, adres email:
budynek@ppuz.edu.pl
5. dr Bogumiła Lubińska-Żądło – doktor nauk medycznych, pracownik INoZ, adres:
bogumila.lubinska@ppuz.edu.pl
6. dr Andrzej Walawski  lekarz, pracownik INoZ, adres e-mail:
andrzej.walawski@ppuz.edu.pl

