
 

Zarządzenie nr 9  

Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli 

  z  dnia 30  maja 2020 roku 

w sprawie  wymogów jakie powinny zostać spełnione dla bezpieczeństwa studentów, pracowników i 

osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych w siedzibie GWSP 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) 

oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 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. 405), 

zarządzam co następuje: 

Określa się zasady bezpieczeństwa obowiązujące wszystkich studentów, pracowników i osób 

uczestniczących w zajęciach stacjonarnych pozwalające ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 podczas prowadzenia tych zajęć: 

 

§ 1 

 

Osoby biorące udział w zajęciach 

1. Do zajęć dopuszczani są studenci i prowadzący zajęcia po potwierdzeniu zapoznania się z 

informacjami dotyczącymi zapobieganiu zakażeniu koronawirusem. 

2. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. W szczególności w zajęciach: nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz 

inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub 

izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. W tym celu przed zajęciami składa oświadczenie, o którym mowa w § 4 

W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie mogą  przebywać osoby postronne,  inne niż 

studenci i pracownicy. 

3. Zabranie się posługiwania rzeczami innymi niż potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w 

szczególności: telefonami komórkowymi. Rzeczy te w czasie zajęć powinny pozostawać w torbie 

lub plecaku (umieszczonym w przyniesionych ze sobą workach foliowych).  

4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów niezbędnych do 

sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych 

wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych 

uczestników zajęć. 

5. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia studenci mogą jeść 

przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami. 

6. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub 

przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na 

przestrzeganie dystansu społecznego - przynajmniej 2 metry od drugiej osoby. 

 



§ 2 

Zasady ochrony indywidualnej 

1. W budynkach GWSP obowiązuje zasłanianie usta i nosa. Studenci zobowiązani są do 

przyniesienia własnych środków ochrony osobistej. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta 

musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. 

2. W trakcie oczekiwania na zajęcia studenci są zobowiązani do przestrzegania zasad dystansowania. 

3. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (własna maseczka jednorazowa lub 

wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką). Dotyczy to również osób prowadzących zajęcia.  

4. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą 

z mydłem i/lub zdezynfekować je lub założyć własne rękawiczki. 

 

§ 3 

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami 

1. Przed zajęciami studenci zobowiązani są do zapoznania się z podstawowymi informacjami 

dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem, w tym 

Podstawowymi zasadami zapobiegania zarażeniu wirusem SARS-Cov-2 obowiązującymi w GWSP 

dostępnymi na wirtualnym dziekanacie,  zasadami dostępnymi na stronie GIS: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/ oraz złożyć oświadczenie, o 

którym mowa w § 4. 

2. Harmonogram zajęć zostanie dostosowany tak, by zapewnić dystans społeczny pomiędzy 

studentami i odstępy pomiędzy zajęciami w danej sali. W razie potrzeby redukcji liczebności grup 

nastąpi reorganizacja grup zajęciowych. 

Liczba osób w grupie zostanie dostosowana do powierzchni w sali lub odwrotnie.  

3. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach. 

4. Miejsca do siedzenia lub pracy należy zajmować tak, aby pomiędzy osobami tam przebywającymi  

zachowany był 2 metrowy dystans.  

5. Prowadzący lub pracownicy administracyjni bądź starostwie grupy dbają o regularne wietrzenie 

pomieszczeń dydaktycznych w tym, przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. 

6. Powierzchnie dotykowe w sali dezynfekuje się przed i po każdych zajęciach.  

    

 

§ 4 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa 

1. Dziekan informuje osoby prowadzące zajęcia odnośnie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

epidemiologicznego podczas realizacji zajęć drogą mailową, a prowadzący rozpoczynając zajęcia 

zobowiązuje się je przestrzegać. 

2. Student zostaje poinformowany o zasadach dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego 

podczas realizacji zajęć poprzez wirtualny dziekan. Student składa przed zajęciami oświadczenie o 

zapoznaniu się i zobowiązaniu się do ich przestrzegania przed wejściem na zajęcia (załącznik nr 

1), co pozwala na wzajemne zapewnienie bezpieczeństwa wspólnoty akademickiej. 

3. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa wykładowca ma prawo poprosić studenta 

o opuszczenie zajęć, względnie przerwać zajęcia. O takim zdarzeniu prowadzący zajęcia 

niezwłocznie informuje dziekana. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa wynikających z zarządzenia wobec 

osób odpowiedzialnych może być wszczęte postępowania dyscyplinarne z tytułu naruszenia 

podstawowych obowiązków studenta lub wykładowcy, co nie wyklucza odpowiedzialności na 

innych postawach prawnych. 

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/


§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta 

1. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej powinien on  niezwłocznie 

zaprzestać pracy lub uczestnictwa w zajęciach, udać się do wydzielonego pomieszczenia - pok. 

212 bud A, 

1.1. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy państwowego ratownictwa 

medycznego osoba ta powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i 

skorzystać z teleporady medycznej. 

1.2. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby - osoba ta wzywa pogotowie ratunkowe (tel 

999 lub 112) lub powiadomia dziekana, a ten stację sanitarno-epidemiologiczną w Chorzowie – 

tel. 692 180 830 i stosują się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

2. Na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem należy stosować się do następującego 

postępowania: 

2.1. nie przychodzić do pracy/ na zajęcia; należy pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ew. z właściwą miejscowo 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem 

2.2. w przypadku wystąpienia podczas zajęć lub podczas wykonywanej pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem osoba ta niezwłocznie zaprzestaje pracy lub 

uczestnictwa w zajęciach, udaje się do wydzielonego pomieszczenia - pok. 212 bud A, 

powiadomia dziekana, a ten  stację sanitarno-epidemiologiczną w Chorzowie – tel. 692 180 830 i 

stosują się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, a w razie złego stanu dzwoni pod nr 999 lub 

112 

3. Obszar, w którym poruszała się osoba należy poddaje się gruntownemu sprzątaniu, dezynfekuje 

się powierzchnie dotykowe oraz stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4. Dziekan lub osoba przez niego wskazana ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          Rektor 

Dr Krystyna Królik



 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 

Rektora GWSP 

 z dnia 30 maja 2020 roku 

 

…………….…………………. 

       (data) 

……………..………………… 

(imię i nazwisko studenta) 

 

……………..………………… 

(numer albumu) 

 

……………..………………… 

(kierunek studiów) 

 

……………..………………… 
nr telefonu kontaktowego 

 

OCENA RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi na poniższe pytania i dokonanie 

samooceny ryzyka zdrowotnego: 

Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywałaś/przebywałeś w miejscach lub obiektach 

dotkniętych działaniem koronawirusa? 
TAK NIE 

Ha Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałaś/miałeś kontakt z osobami z potwierdzonym zakażeniem 

koronawirusem /chorobą Covid-19 lub objętym nadzorem epidemiologicznym? 
TAK NIE 

Czy masz dzisiaj objawy grypy, gorączkę, kaszel, trudności z oddychaniem, zapalenie 

żołądka i jelit, wymioty, bóle mięśni, ogólny dyskomfort i ból głowy? 
TAK NIE 

 

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na chociaż jedno z powyższych pytań, bardzo 

prosimy o nie wchodzenie na teren GWSP i stosowanie się do procedur bezpieczeństwa dostępnych na 

stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/ lub kontakt z 

dziekanem GWSP.  

Oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą, pod rygorem odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za naruszenie porządku w GWSP. 

Nadto oświadczam, iż zapoznałem się z podstawowymi informacjami dotyczycącymi 

możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem, w tym Podstawowymi zasadami 

zapobiegania zarażeniu wirusem SARS-Cov-2 obowiązującymi w GWSP, Zarządzeniem nr 9 Rektora 

GWSP z  dnia 30 maja 2020 roku w sprawie  wymogów jakie powinny zostać spełnione dla 

bezpieczeństwa studentów, pracowników i osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych 

dostępnymi na wirtualnym dziekanacie oraz zasadami dostępnymi na stronie GIS: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/ i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

…………………………………… 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/


(podpis studenta) 


