Zarządzenie nr 11/2020
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
z dnia 23 marca 2020 r.
dotyczące zmiany organizacji pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości
w okresie zagrożenia epidemicznego
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rektor WSZIB postanawia:
1. Ze względu na ochronę pracowników ograniczona zostaje ich obecność na terenie Uczelni.
2. Wykładowcy prowadzą zajęcia ze studentami i słuchaczami za pomocą metod i technik
kształcenia na odległość. Ich obecność na Uczelni nie jest obowiązkowa, o ile dysponują
odpowiednimi zasobami technicznymi do relacji zajęć zdalnie w miejscu swojego
przebywania.
3. Zasady wykonywania obowiązków pracowników administracyjnych ustalone zostaną
w sposób pozwalający zachować ciągłość pracy Uczelni, po konsultacji z pracownikami ich
zadań możliwych do wykonywania zdalnie.
4. W celu zmniejszenia kontaktu między pracownikami udostępnione zostaną dodatkowe
pomieszczenia do pracy w Uczelni i przeniesione do nich wyposażenie techniczne stanowisk.
Pomieszczenia dydaktyczne i inne niewykorzystywane zostaną wyłączone z użytkowania
poprzez zaplombowanie.
5. Ograniczony zostanie czas pracy Biblioteki, która czynna będzie w piątki i w weekendy.
6.

Harmonogramy obecności pracowników administracyjnych w Uczelni ustalane będą
z możliwie dużym wyprzedzeniem, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju
i na podstawie rozporządzeń rządowych, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu,
i przekazywane pracownikom przez Biuro Rektora i Kanclerza WSZiB.

7. W kwestiach administracyjnych studentom i słuchaczom zalecany jest kontakt telefoniczny
lub mailowy.
8. Zarządzenie obowiązuje do czasu jego odwołania.
z upoważnienia Rektora WSZiB w Poznaniu
prof. WSZiB dr. Ryszarda Groszaka
prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk
Prorektor WSZiB w Poznaniu
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