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PISMO OKÓLNE Nr 1/2020 

 

w sprawie świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi w czasie obowiązywania stanu epidemii 

  

 

 

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora UPH z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie 

zmiany organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku  

z zagrożeniem epidemicznym, ustalam, co następuje: 

 

 

1. Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu 

oraz osoby zatrudnione na stanowiskach jednoosobowych podległych bezpośrednio 

Rektorowi, do sporządzania grafików pracy pracowników administracji i obsługi,  

z uwzględnieniem osób świadczących pracę w formie pracy zdalnej, sprawujących dyżur na 

miejscu oraz osób nie świadczących pracy np. ze względu na sprawowanie opieki nad 

dzieckiem. 

2. Grafiki, o których mowa w ust. 1, powinny być przygotowywane z góry, na dany tydzień 

kalendarzowy i być w miarę potrzeb na bieżąco aktualizowane. 

3. Grafiki, o których mowa w ust. 1, powinny być zatwierdzane przez kierownika właściwej 

jednostki organizacyjnej lub osobę zatrudnioną na stanowisku jednoosobowym podległym 

bezpośrednio rektorowi i przekazane do wiadomości, odpowiednio, rektora, kanclerza, 

kwestora, właściwego prorektora lub dziekana. 

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji odpowiadają za prawidłową organizację 

pracy podległych pracowników dyżurujących oraz świadczących pracę zdalną, w tym ustalają 

zakres wykonywanych zadań oraz zasady wykonywania pracy zdalnej. 

5. W czasie wykonywania pracy zdalnej, w godzinach pracy, pracownik ma obowiązek 

pozostawania do dyspozycji przełożonych oraz utrzymywać regularny kontakt z przełożonymi 

i pozostałymi współpracownikami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

(poczta elektroniczna, telefon). 

6. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę 

zdalną w sposób, o którym mowa w ust. 5, kierownicy jednostek organizacyjnych informują  

o tym bezpośredniego przełożonego, odpowiednio, rektora, kanclerza, kwestora, właściwego 

prorektora, dziekana lub dyrektora instytutu. 



7. Przy świadczeniu pracy zdalnej, stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału II b kodeksu 

pracy dotyczące telepracy. 

8. Pracownicy wykonujący pracę zdalną mają obowiązek prowadzenia ewidencji zadań 

zrealizowanych w ramach pracy zdalnej oraz przesyłania wypełnionej ewidencji 

bezpośredniemu przełożonemu, drogą elektroniczną. Kierownicy jednostek oraz osoby 

zatrudnione na stanowiskach jednoosobowych przekazują, na zakończenie danego tygodnia, 

wypełnione ewidencje drogą elektroniczną, odpowiednio, rektorowi, kanclerzowi, kwestorowi, 

właściwemu prorektorowi lub dziekanowi. Wzór ewidencji realizowania zadań w ramach pracy 

zdalnej stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

9. Zasady funkcjonowania jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, w tym sposób 

świadczenia pracy przez osoby zatrudnione w tych jednostkach, w czasie obowiązywania 

zagrożenia epidemicznego ustalają, odpowiednio, kanclerz lub właściwi prorektorzy, 

sprawujący nadzór nad tymi jednostkami, na wniosek kierowników tych jednostek,  

z zastosowaniem postanowień Zarządzenia Nr 35/2020 Rektora UPH z dnia 17 marca  

2020 roku i niniejszego pisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik do Pisma Okólnego Rektora Nr 1/2020 

 

 
 
 

Realizacja zadań w ramach pracy zdalnej 
 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………… 
 
Jednostka: …………………………………………… 
 
 

Data Zrealizowane zadania 

23.03.2020  

24.03.2020  

25.03.2020  

26.03.2020  

27.03.2020  

 


