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KOMUNIKAT DZIEKANA  

WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 5/2020 

z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie 

wykonywania pracy przez pracowników Pionu Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji 

niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zapobieganiem COVID-19 

 

 

§ 1 

Na podstawie Zarządzenia NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 

marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi w Pionie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji wyrażam zgodę na wykonywanie przez 

nich od 18 marca 2020 r. części obowiązków opisanych w karcie opisu stanowiska poza miejscem ich 

stałego wykonywania. 

 

§ 2 

Wykonywanie pracy przez pracowników Pionu Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji niebędących 

nauczycielami akademickimi w miejscu jej stałego wykonywania odbywać się będzie w ramach dyżurów 

dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki i czwartki w godzinach od 9.00 do 12.00. Poza wyznaczonymi 

dyżurami pracownicy wykonują pracę w systemie zdalnym, zgodnie z obowiązującym ich czasem pracy. 

 

§ 3 

W trakcie wykonywania pracy zdalnej pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

w uzasadnionych przypadkach mogą pozostawać do dyspozycji kierowników katedr. W czasie 

wykonywania pracy zdalnej pracownicy pozostają w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z 

kierownikiem komórki organizacyjnej, kierownikiem pionu, a w określonych przypadkach z innymi 

jednostkami i komórkami Uczelni, jak i podmiotami zewnętrznymi. 

 

§ 4 

W związku z zapisem § 3 w celu ułatwienia kontaktu z pracownikami wykonującymi pracę zdalną 

konieczne jest zaktualizowanie danych teleadresowych (nr telefonu, pod którym pracownik będzie 

dostępny, służbowy adres poczty elektronicznej) w elektronicznej książce adresowej. 

 

§ 5 

Zapisy, o których mowa w § 2 nie dotyczą pracowników inżynieryjno-technicznych. 
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§ 6 

Ustalony tryb obowiązuje do odwołania. 

 

§ 7 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r. 

 

 

 

                                                                                                     Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji 

dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW 
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