
Zarządzenie nr 12/2022                                     

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

                                          z dnia 26 stycznia 2022 roku 
 

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w 

czasie epidemii  

Na podstawie: 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2330), 

- § 37 ust.2 pkt 2 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie  

 zarządzam, co następuje:  

§1 

Powołuję Zespół zadaniowy ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii 

oraz stworzenia planów ciągłości działania, w składzie: 

1. Dr Małgorzata Marcysiak – przewodnicząca 

2. Mgr Zbigniew Świtkowski – wiceprzewodniczący 

3. Mgr inż. Barbara Jank – członek 

4. Mgr Jan Niesiobędzki - członek 

5. Dr Renata Dzik - członek 

6. Dr Ewa Wiśniewska – członek 

7. Doc. dr inż. Robert Rudziński – członek 

8. Mgr inż. Mirosława Trętowska – członek 

9. Mgr inż. Iwona Kociszewska - członek 

10. Maciej Szymański - Przewodniczący Samorządu Studentów - członek 

     

§2 

Celem Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii 

oraz stworzenia planów ciągłości działania jest: 

1. szacowanie i monitorowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem Uczelni  

w okresie epidemii COVID–19, reagowanie na wystąpienie zakażeń oraz 

przeciwdziałanie im; 

2. określanie i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanej, 

związanej z funkcjonowaniem Uczelni w okresie epidemii; 

3. monitorowanie niekorzystnych następstw w funkcjonowaniu Uczelni oraz 

podejmowanie działań w przypadku nawrotu epidemii. 

 

§3 

1. Zespół aktualizuje zasady stałego monitorowania funkcjonowania Uczelni,  

z uwzględnieniem kształcenia stacjonarnego i kształcenia na odległość. 



2. Zespół zobowiązany jest przekazywać Rektorowi Uczelni, raz w tygodniu, informacje 

o sytuacji epidemiologicznej w Uczelni, a w przypadku stwierdzenia sytuacji 

niepożądanych informacje przekazuje niezwłocznie. 

3. Zespół w swojej pracy kieruje się bieżącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą 

COVID–19, aktualnymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie.  

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 16 grudnia 2020 roku  

w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w 

czasie epidemii. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 


