KOMUNIKAT Nr R.021.2.28.2020
REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO
IM. JANA D!UGOSZA W CZ"STOCHOWIE
z dnia 29 lipca 2020r.
W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY PRACOWNIK•W NIEB•D•CYCH NAUCZYCIELAMI
AKADEMICKIMI OD 1 SIERPNIA 2020r DO 31 SIERPNIA 2020r W ZWI•ZKU Z KOMUNIKATEM
REKTORA O ZDALNYCH ZAJ•CIACH I EGZAMINACH W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020, A
TAK!E W OPARCIU O REKOMENDACJE „"RODOWISKOWYCH WYTYCZNYCH W ZWI•ZKU Z
CZ•"CIOWYM PRZYWRACANIEM DZIA#ALNO"CI UCZELNI” MNISW.
I.

Postanowienia og•lne

1. Podtrzymuje si! obowi"zek ograniczenia bezpo#rednich kontakt•w pracownik•w.
2. W komunikacji wewn"trzuczelnianej nadal nale$y wykorzystywa% korespondencj!
mailow" i kontakty telefoniczne.
3. Korespondencj! papierow" nale$y sk•ada% wy•"cznie w Kancelarii Og•lnej przy ul.
Waszyngtona 4/8.
4. Pracownik zobowi"zany jest niezw•ocznie poinformowa% bezpo#redniego prze•o$onego
drog" mailow" lub telefonicznie o podejrzeniu zachorowania wywo•anego przez
koronawirusa lub o fakcie obj!cia kwarantann".
5. Bezpo#redni prze•o$ony zobowi"zany jest niezw•ocznie przekaza% informacj! o chorobie
pracownika lub obj!cia go kwarantann" na adres mailowy Rektora lub Kanclerza.
II.

Organizacja pracy pracownik•w nieb!d"cych nauczycielami akademickimi

1. Bezpo#redni prze•o$eni zobowi"zani s" zorganizowa% prac! podleg•ych jednostek w
spos•b zapewniaj"cy bie$"ce wykonywanie zada' przez podleg•ych pracownik•w, tak
aby zapewni% prawid•owe funkcjonowanie jednostki, traktuj"c bezpiecze'stwo
pracownik•w jako priorytet.
2. Dla pracownik•w nieb!d"cych nauczycielami akademickimi utrzymuje si! tryb pracy
dy$ur•w stacjonarnych w trybie 8-mio godzinnego dnia pracy z uwzgl!dnieniem w
uzasadnionych przypadkach mo$liwo#ci #wiadczenia pracy tylko w systemie zdalnym.
Mo$liwo#% wykonywania pracy tylko w systemie zdalnym (bez wykonywania pracy w
siedzibie Uczelni) dotyczy wy•"cznie pracownik•w z grupy podwy$szonego ryzyka,
zw•aszcza os•b o zmniejszonej odporno#ci ze wzgl!du na wiek ( 60+ ) i choroby
wsp••istniej"ce oraz kobiet ci!$arnych. Zgod! na prac! tylko w systemie zdalnym w ww.
przypadkach wydaje Rektor na wniosek pracownika za zgod" bezpo#redniego
prze•o$onego.
3. Bezpo#redni prze•o$eni pracownik•w okre#laj" imiennie dy$ury pracy w poszczeg•lnych
dniach tygodnia w siedzibie Uczelni. W przypadku jednostek jednoosobowych praca w
siedzibie Uczelni ma by% wykonywana co najmniej 2 razy w tygodniu. W pozosta•e dni
tygodnia kiedy pracownicy nie wykonuj" pracy w siedzibie Uczelni, praca wykonywana
jest w systemie zdalnym. W przypadku jednostek jednoosobowych w razie konieczno#ci
nawi"zania kontaktu z pracownikiem danej jednostki, nale$y zg•asza% tak" konieczno#%
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przez pracownik•w Dzia•u Kadr i Spraw Socjalnych pod nr tel. 34/378-43-31 lub 34/37842-38.
W jednostkach kilkuosobowych nale!y tak ustali" dy!ury pracy pracownik•w, aby ka!dy
pracownik wykonywa• prac# w siedzibie Uczelni co najmniej 2 razy w tygodniu.
Bezpo$redni prze•o!eni pracownik•w okre$laj% dy!ury pracy w podleg•ej jednostce tak,
aby w ka!dym dniu tygodnia by•a $wiadczona praca przez poszczeg•lnych pracownik•w
w siedzibie Uczelni. Wykaz dy!ur•w na dwutygodniowe okresy nale!y przekaza" do
Kierownika Dzia•u Kadr i Spraw Socjalnych. Wykaz jednostek $wiadcz%cych prac# w
siedzibie Uczelni w poszczeg•lnych dniach tygodnia umieszcza si# na stronie
pracowniczej www.info.ujd.edu.pl.
Dla pracownik•w $wiadcz%cych prac# w systemie pracy zdalnej , bezpo$redni prze•o!ony
okre$la zakres pracy zdalnej i terminy jej wykonania, po czym sk•ada je do Kierownika
Dzia•u Kadr i Spraw Socjalnych i do akceptacji Kanclerza i Rektora.
Bezpo$redni prze•o!eni zobowi%zani s% do:
a) zapewnienia pracownikowi dost#pu do program•w UJD, kt•re s% niezb#dne do
wykonywania powierzonych zada&,
b) codziennego zapoznawania si# z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez
G••wny Inspektorat Sanitarny i UJD,
c) utrzymywania bie!%cego kontaktu z pracownikiem wykonuj%cym prac# w formie
zdalnej i nadzorowania jego pracy,
d) w przypadku gdy nie ma mo!liwo$ci przystosowania pomieszczenia w taki spos•b,
aby odleg•o$" mi#dzy stanowiskami pracy wynosi•a min. 1,5m, nale!y wprowadzi"
prac# zdaln% naprzemienn%.
e) w przypadku sytuacji, gdy konieczny jest kontakt z interesariuszami nale!y
zabezpieczy" pracownik•w zgodnie z og•lnodost#pnymi wytycznymi sanitarnymi.
f) raportowanie sytuacji w podleg•ej jednostce do kierownika pionu.
Pracownicy wykonuj%cy prac# w siedzibie Uczelni zobowi%zani s% do korzystania z
udost#pnionych przez pracodawc# $rodk•w ochrony osobistej, tj.:
- dezynfekcji r%k przy wej$ciu do budynku i na ka!dym pi#trze w korytarzach
- zas•aniania ust i nosa maseczkami
- cz#stego mycia r%k
- u!ywania r#kawiczek
- zachowania odleg•o$ci min 1,50m na stanowiskach pracy.
Prorektor
ds. Nauki i Wspó•pracy z Zagranic!
dr hab. Janusz Kapu"niak, prof. UJD

/ pe•nomocnictwo z dnia 21.07.2020r./

