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ZARZĄDZENIE nr 3/2020 

 

Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego                      

w Inowrocławiu                                   
z dnia 11 marca 2020 r. 

 

w sprawie postępowania w sytuacjach zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 

 

Z uwagi na coraz większe zagrożenie zakażeniem wirusem COVID-19 zarządzam 

stosowanie się do poniższych zaleceń: 

 

§ 1. Pracownik wracający do Polski z państwa, w którym odnotowano zakażenia wirusem 

COVID-19, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę i ustalić 

dalsze sposoby postępowania w zakresie sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych. 

 

§ 2. W przypadku stwierdzenia objawów zakażenia wirusem COVID-19 (gorączka, kaszel, 

duszności, ból mięśni), pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

stację sanitarno - epidemiologiczną właściwą dla swojego miejsca zamieszkania, w celu 

ustalenia dalszego postępowania oraz poinformować pracodawcę o poczynionych ustaleniach. 

 

§ 3. W każdym przypadku niezdolności do pracy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie 

skontaktować się z pracodawcą w celu podjęcia właściwych decyzji, w tym ustalenia 

zastępstw ze studentami bądź odwołania zajęć.  

 

§ 4. W związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. w związku                          

z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na uczelniach  do odwołania, zarządzam obowiązek 

przygotowania przez nauczycieli akademickich materiałów dydaktycznych (prezentacji, 

plików multimedialnych, tekstów do studiowania, itp.) w taki sposób, by mogły być 

udostępnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Materiały dydaktyczne 

powinny zapewnić możliwość osiągnięcia przez studenta większości efektów uczenia się 

przewidzianych w sylabusach przedmiotowych. 

 

§ 5. Osobami wskazanymi przez pracodawcę do kontaktu z pracownikami będącymi 

nauczycielami akademickimi jest Dziekan oraz Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych 

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego. Informacje 

odbierane są w Dziekanacie Uczelni pod numerem telefonu: 52 52 00 144 bądź pod adresem 

e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl  

 

§ 6. Zalecam zapoznawanie się z aktualnymi komunikatami ogłaszanymi na stronie 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl  

 

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
REKTOR 
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