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z życia uNiwersytetu

Przywracanie 
„normalności” 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło 
ograniczenie działalności uczelni do 24 maja br. Nadal za-
wieszone jest kształcenie na studiach, studiach podyplo-
mowych oraz kształcenie doktorantów. Zajęcia odbywają 
się zdalnie - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość.

Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, do 24 maja br., pracują 
w trybie zdalnym, za wyjątkiem osób/jednostek organiza-
cyjnych, od których działalności zależy zapewnienie bez-
pieczeństwa i higieny pracy członków wspólnoty Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, a także ciągłość funkcjonowania 
uczelni i ochrona jej majątku, zgodnie z Zarządzeniem 
Rektora nr 55 z dnia 25 marca br.--

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach MNiSW, 
przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowa-
nia poszczególnych instytucji, także uczelni. Planujemy 
powrót pracowników administracyjnych z pracy zdalnej 
na pracę stacjonarną. Jesteśmy w trakcie przygotowania 
do stopniowego przywracania bieżącej działalności i opra-
cowania planu przywracania funkcjonowania uczelni. Na 
pewno nie będzie możliwe takie funkcjonowanie uczelni, 
jak przed 12 marca br. Dla przykładu dla pracowników pra-
cujących w pomieszczeniach pracowniczych, w których 
przebywa więcej niż jedna osoba i nie ma możliwości za-
pewnienia 2 metrowej, wymaganej odległości pomiędzy 
pracownikami, planujemy wprowadzenie pracy zmianowa 
polegająca na przemiennym świadczeniu pracy stacjonar-

nej i pracy zdalnej tzn. pracownik przychodzi w ponie-
działek – środę – piątek do pracy stacjonarnej, we wtorek 
i czwartek świadczy pracę zdalna.  W kolejnym tygodniu 
pracownicy zmieniają się i ten, który pracował stacjo-
narnie trzy dni w tygodniu, będzie pracował stacjonarnie 
dwa, a pozostałe trzy dni będzie świadczył prace zdalną. 
W przypadku pracowników pracujących w jednoosobowych 
pomieszczeniach pracowniczych – będą świadczyli prace 
stacjonarnie w skróconym czasie pracy, a w pozostałym 
czasie będą wykonywać pracę zdalnie. Na pewno w mocy 
pozostaną postanowienia wprowadzone Komunikatami Ze-
społu Antykryzysowego dotyczące m.in. obowiązku ograni-
czenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników 
w pracy. Będziemy zalecać korzystanie z elektronicznej 
formy przekazywania dokumentów.

Najważniejszym wydarzeniem dla Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego jest wybór Rektora uczelni na kadencję 
2020–2024. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epidemii oraz biorąc pod uwagę 
komunikaty Zespołu Antykryzysowego dotyczące przeciw-
działania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród 
członków społeczności naszej Uczelni, wybór Rektora, do-
konywany przez Kolegium Elektorów, odbędzie się wyłącz-
nie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez 
odbycia osobistego spotkania wyborczego z kandydatami). 
Nowego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego poznamy 
najpóźniej do 30 czerwca br.
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