
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 280/2020

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-159/20

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z  dnia  23  marca  2020  r.  w sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  niektórych  podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1

1. Wstrzymuje  się  do  odwołania   wszelkie  konferencje,  imprezy  o  charakterze
ogólnouczelnianym,  wydziałowym,  sportowym  oraz  inne  wydarzenia  organizowane  przez
Uniwersytet i w budynkach KUL, z wyłączeniem organizowanych w formie on-line. 

2. Wstrzymuje  się  wszelkie  wyjazdy  służbowe  zagraniczne  oraz  udział  w  konferencjach
krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów KUL. 

3. Za zgodą prorektora właściwego ds. nauki nauczyciele akademiccy mogą odbywać  wyjazdy
służbowe krajowe w celu prowadzenia badań naukowych.  

4. Wyjazdy  służbowe  krajowe  pracowników  KUL  ogranicza  się  do  tych  bezwzględnie
koniecznych,  w  szczególności  niezbędnych  do  zapewnienia  ciągłości  funkcjonowania
Uniwersytetu.

5. Wstrzymuje się do odwołania wyjazdy studentów i doktorantów, wynikające lub związane z
tokiem studiów lub odbywaniem kształcenia, a także z realizacją projektów niezależnie od
źródła finansowania.

6. Wstrzymuje się do odwołania przyjazdy gości zagranicznych. 

§ 2

1. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich,  studiach  podyplomowych,  kursach  oraz  kształcenie  doktorantów  odbywa  się
zdalnie  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość,  z  zastrzeżeniem  ust.  3.
Zasady zdalnego nauczania określa odrębne zarządzenie Rektora KUL.



2. Prowadzenie  badań  naukowych  powinno  odbywać  się  w  warunkach  bezpiecznych,
uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników, studentów i doktorantów
oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy. 

3. Dziekan, a w przypadku doktorantów KUL Dyrektor Szkoły Doktorskiej lub kierownik studiów
doktoranckich,   może  wyrazić  zgodę  na  organizację  zajęć  praktycznych,  których  realizacja
wymaga bezpośredniego kontaktu lub specjalistycznego sprzętu w siedzibie Uczelni. 

4.  Zajęcia  dydaktyczne  oraz  badania  naukowe  należy  realizować  z  zachowaniem  wszelkich
środków ostrożności uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia osób biorących w
nich udział oraz obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
określające  zasady  działania  w  czasie  trwania  epidemii,  w  szczególności  używania  masek
ochronnych i rękawic ochronnych. 

§ 3

1. Od  dnia  25  maja  2020  r.  przywraca  się  sposób  świadczenia  pracy  przez  pracowników
niebędących  nauczycielami  akademickimi  zgodnie  z  obowiązującymi  ich  warunkami
świadczenia  pracy  przy  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków  pracy,  uwzględniających
aktualny  stan  zagrożenia  dla  zdrowia  pracowników  oraz  obowiązujące  przepisy  prawa
określające zasady świadczenia pracy (m.in. zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk
pracy oraz zapewnienie każdej osobie zatrudnionej – niezależnie od podstawy zatrudnienia –
środków do dezynfekcji rąk).

2. Za  nadzór  i  kontrolę  nad  zapewnieniem bezpiecznych  warunków pracy  odpowiada  Dział
Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

3. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie
mogą wykonywać pracy w formie stacjonarnej, kierownik jednostki organizacyjnej, w której
są  zatrudnieni  może  skierować  pracowników  do  wykonywania  pracy  zdalnej,  chyba,  że
korzystają z urlopów lub innych form zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. 

4. W wyjątkowych sytuacjach bezpośredni przełożony samodzielnie lub na wniosek pracownika
może polecić pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim wykonywanie pracy  w
formie  zdalnej  przez  czas  oznaczony,  o  ile  pozwala  na  to  charakter  wykonywanych
obowiązków. W tej sytuacji bezpośredni przełożony jest zobowiązany do ustalenia zakresu
pracy i nadzorowania jej wykonywania. 

§ 4

Z dniem 25 maja 2020 roku tracą moc: zarządzenie rektora KUL NR ROP-0101-84/20 z dnia 11 marca
2020 r. (Monitor KUL poz. 185/2020) w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
Cov-2  wśród społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz zarządzenie  NR
ROP-0101-87/20  z  dnia  17  marca  2020  r.  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Monitor KUL poz. 188/2020).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński


	MONITOR

