
Zarządzenie nr 16/2020 

Rektora Podhalańskiej Państwowej  

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 

z dnia 12 marca 2020 r. 
 

w sprawie powołania sztabu kryzysowego z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa SARS CoV-2  

 
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) 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)w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS CoV-2 (COVID-19) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

1. W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS CO-V-2 w Uczelni powołuje się sztab 

kryzysowy. 

2. W skład sztabu wchodzą: 

1) Rektor  jako przewodniczący, 

2) Prorektor ds. studenckich i kształcenia, 

3) Kanclerz, 

4) Główny Specjalista ds. BHP, 

5) Inspektor Ochrony Danych, 

6) Pełnomocnik ds. niejawnych, 

7) Kierownik Działów Administratora Budynków. 

3. Posiedzenia sztabu zwołuje Rektor. 

4. Sztab kryzysowy wydaje komunikaty. 

5. Komunikaty sztabu kryzysowego podawane są do wiadomości Społeczności Akademickiej poprzez 

   publikowanie na stronie internetowej Uczelni oraz rozsyłane drogą mailową do pracowników i  

   powiadomieniem w systemie e-Sudnet do studentów. 

 

§ 2 

1. Do zadań sztabu kryzysowego należy: 

1) zorganizowanie pracy w Uczelni w takim stopniu, aby zminimalizować ryzyko związane z 

rozprzestrzenianiem się epidemii; 

2) wdrożenie środków zapobiegających skutkom epidemii wśród pracowników i studentów 

na podstawie zgromadzonych danych dotyczących epidemii; 

3) nadzorowanie organizowania zdalnych zajęć dla studentów i uczestników innych form 

kształcenia; 

4) koordynowanie działań podległych pracowników związanych z organizacja pracy. 

2. Członkowie sztabu kryzysowego mogą podejmować decyzje w sprawach nagłych i wiążących dla     

pracowników, studentów i innych uczestników form kształcenia. 

 

§ 3 

Wszyscy pracownicy, studenci oraz uczestnicy innych form kształcenia Uczelni są bezwzględnie 

obowiązani do stosowania poleceń i decyzji sztabu kryzysowego.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                REKTOR 

 
                      ks. dr hab. Stanisław Gulak 

                   profesor  uczelni 


