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Drodzy Czytelnicy,
w odpowiedzi na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
przygotowaliśmy specjalne wydanie „Biuletynu Politechniki Śląskiej” w całości poświęcone zmianom w funkcjonowaniu
Uczelni oraz zalecanym praktykom dotyczącym właściwego postępowania zdrowotnego. Mając na względzie dobro
członków Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej, chcemy zapewnić Państwu dostęp do najważniejszych
informacji. W celu ułatwienia orientacji opracowaliśmy materiały na sposób encyklopedyczny, z wyraźnym,
alfabetycznym podziałem zagadnień odpowiednio dla studentów i pracowników. Wierzymy, że ta specjalna edycja
„Biuletynu” będzie rzetelnym informatorem wobec nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i – mamy
nadzieję – pozwoli się w niej odnaleźć i odzyskać spokój. Jesteśmy otwarci na propozycje – jeśli dostrzegają Państwo
potrzebę podjęcia konkretnego tematu związanego z sytuacją Uczelni wobec stanu epidemii, bardzo prosimy o kontakt.
Życzymy wiele zdrowia!
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Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej (09.04.)
Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej! Przed nami okres Świąt Wielkiej Nocny, który co roku był okazją do radości, spotkań rodzinnych i wypoczynku. Tegoroczne święta będą
nietypowe ze względu na stan epidemii i gwałtownie rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem.
Niestety województwo śląskie jest na drugim miejscu w kraju pod względem liczby zakażeń i na pierwszym pod względem liczby zgonów nimi spowodowanych. Wiemy także, że
nie nastąpiła jeszcze kulminacja zachorowań.
Rada Ministrów i służby sanitarne zalecają unikanie spotkań
oraz pozostanie w domu. Stajemy teraz przed bardzo trudnymi decyzjami, powinniśmy jednak podejmować je dojrzale i świadomie.
Nie stwarzajmy zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno
swojego, jak i naszych bliskich czy każdego innego człowieka. Na rodzinne świętowanie przyjdzie jeszcze czas.
Unikajmy zatem niepotrzebnych podróży! Studenci, którzy
już wyjechali bądź zamierzają wyjechać, niech pozostaną aż
do odwołania w tych miejscach, w których spędzą święta!
Drodzy Studenci!
Wasze rzeczy osobiste pozostawione w akademikach będą
bezpieczne tam, gdzie je zostawiliście. Nie ma potrzeby
Waszego powrotu do domów studenckich, gdyż kształcenie
w trybie zdalnym na Politechnice Śląskiej na pewno będzie
się odbywać co najmniej do końca maja, a wiele wskazuje
na to, że nawet do końca semestru.

Pamiętajcie, że nawet najcenniejsza rzecz pozostawiona
w akademiku nie jest warta zdrowia Waszego, Waszych znajomych ani żadnej z osób, które spotkacie, także w trakcie
podróży. Nie przyczyniajmy się zatem do wzrostu liczby zakażonych. Nie pomagajmy epidemii!
Miejmy wszyscy na względzie, że przez naszą lekkomyślność
możemy wyrządzić krzywdę sobie i innym oraz spowodować
nieodwracalne skutki. Okażmy naszą dojrzałość i odpowiedzialność!
Szanowni Państwo!
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne, spędzone być może
z dala od najbliższych, będą dla Państwa spokojne i zdrowe,
ale przede wszystkim bezpieczne.
Niech ten czas kojarzony ze Zmartwychwstaniem Pańskim będzie zwiastunem końca epidemii i rychłego powrotu do normalnego życia, czego z całego serca życzę wszystkim w imieniu
własnym i kolegium rektorskiego Politechniki Śląskiej.
Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia!
Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rector's Speach to Members of the Academic Community
Ladies and Gentlemen, Members of the Academic Community of the Silesian University of Technology! The Easter time ahead used to be our time for joy, family gatherings, and our time to relax.
This year, our Easter holidays will be unusual due to the
state of the epidemic and the rapidly growing number of
people infected with the coronavirus.

there are many indications that it will take place even until
the end of the semester.

Unfortunately, the Silesian Voivodeship takes the second
place in the country in terms of the number of infections
and the first place in the number of deaths caused by them.

Remember that even the most valuable item left in the
dormitory is not worth your health, your friends’ health or
the health of other people you may meet also during your
travelling.

We do realise that the disease has not reached its climax yet.

Let's not contribute to the increase in the number of infected people. Let's not help the epidemic!

The Council of Ministers and sanitary services recommend
us to avoid meetings and to stay at homes. We are facing
very difficult decisions at the moment, but we should take
them in a mature and conscious way.

Let us all remember that due to our reckless behaviour we
can harm ourselves and others and cause irreversible consequences. Let us show our maturity and responsibility!

Let’s neither pose a threat to our health and lives nor to the
health and lives of our close ones and other people. The
time for family celebrations is yet to come.
Let's avoid unnecessary travels! Our students, who have
already left or intend to leave, please remain in places, where you spend your Easter until further notice!
Dear Students!
Your personal belongings left in the dormitories will be
safely stored where you left them.
There is no need for you to return to dormitories because
distance learning at the Silesian University of Technology
will definitely take place at least until the end of May, and
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Ladies and Gentlemen!
Let this year's Easter holidays, spent perhaps away from
your loved ones, be peaceful and healthy for you, but most
importantly, let them be safe.
Let this time, associated with the Resurrection, be a sign of
the end of the epidemic and our swift return to normal life,
which I wish to all of us with all my heart, on my own behalf,
and on behalf of the authorities of the Silesian University of
Technology.
Wishing you all the best and good health!
Rector of the Silesian University of Technology
Professor Arkadiusz Mężyk

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

Komunikat JM Rektora
Politechniki Śląskiej (25.03.)
Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Politechniki Śląskiej! 23 marca Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rozporządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia
funkcjonowania uczelni w Polsce do 10 kwietnia 2020 r., a 24 marca Ministerstwo Zdrowia
zaostrzyło zapisy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii.
Sytuacja jest bardzo poważna i wymaga od nas rozważnego postępowania oraz zachowania wszelkich koniecznych
zasad bezpieczeństwa. Stosujmy się do wprowadzonych na
czas epidemii przepisów i ograniczajmy bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum! Wykorzystujmy przede
wszystkim komunikatory elektroniczne!
Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy i Studenci!
W związku ze stanem epidemii COVID-19 Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego czasowo zawiesił wszystkie wykłady, zajęcia i konsultacje dla studentów, doktorantów oraz
słuchaczy studiów podyplomowych, a także inne kontaktowe formy kształcenia. Obecnie zajęcia na Politechnice
Śląskiej są prowadzone w trybie zdalnym, głównie z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji.
Pragnę Państwu podziękować za zrozumienie powagi sytuacji i natychmiastowe podjęcie bezkontaktowego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Będąc nauczycielem akademickim doskonale wiem, że ta nagła sytuacja jest dla nas
trudna, wiąże się z koniecznością opanowania nowych narzędzi informatycznych, reorganizacji i szybkiego przystosowania się do tej zmiany.
Od 16 marca na Platformie Zdalnej Edukacji zarejestrowali Państwo prawie 4000 przedmiotów! Dane statystyczne wyraźnie potwierdzają również, że studenci aktywnie
korzystają z możliwości edukacyjnych i materiałów, które
Państwo przygotowują. Bardzo za to dziękuję!
Drodzy Studenci!
Zdajemy sobie sprawę, że możliwości zdalnego uczenia się
poza siedzibą Politechniki są zróżnicowane. Zapewniam, że
Politechnika Śląska dokłada wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji organizacja zajęć zdalnych przebiegała sprawnie.
Kształcenie zdalne na taką skalę nie było dotychczas prowadzone w Uczelni. Monitorujemy działanie systemu, tak aby
przekaz informacji był poprawny i zachodził bez zakłóceń.
Prowadzący zajęcia w porozumieniu ze starostami grup starają się dostosować formę do możliwości technicznych każdego z Was, by wspólnie uzyskać oczekiwane efekty. Bardzo
dziękuję za Wasze zaangażowanie, udział w zajęciach zdalnych i otwartość na konieczne zmiany.
Jestem bardzo wdzięczny za pomoc i merytoryczną współpracę z Samorządem Studenckim Politechniki Śląskiej i Samorządem Doktorantów! Dziękuję także za zaufanie, które
od Was otrzymujemy.
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Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 przedłużeniu do 30
kwietnia ulega ograniczenie obowiązku świadczenia pracy
na terenie Politechniki Śląskiej. Ograniczenie nie obejmuje
sytuacji, gdy obecność pracownika jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni.
Wyrazy wdzięczności kieruję do pracowników administracji i obsługi – dzięki Państwa zaangażowaniu procesy organizacyjne i finansowe przebiegają bez zakłóceń, a obiekty
utrzymywane są w stanie funkcjonalności i możliwie najlepszych warunków bezpieczeństwa.
Jako uczelnia badawcza mamy szczególny obowiązek aktywnego włączania się w poszukiwania naukowych, skutecznych rozwiązań powstrzymania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Aby efektywnie wspomóc Państwa
zaangażowanie w tym obszarze ogłaszam na mocy Zarządzenia konkurs projakościowy na dofinansowanie badań
związanych ze zwalczaniem COVID-19.
Konkurs jest adresowany do pracowników Politechniki Śląskiej, którzy stworzą zespoły badawcze. W skład zespołu
mogą wchodzić także doktoranci i studenci Politechniki
Śląskiej. Grant przyznawany jest w wysokości do 150 000
zł. Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi Państwu realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie
skutecznych rozwiązań w walce z zagrożeniem, które tak
dotkliwie dotyczy nas wszystkich.
Przypominam, że kluczowe informacje na temat funkcjonowania Uczelni oraz zasad postępowania na Politechnice
Śląskiej w czasie epidemii znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.polsl.pl w zakładce „Koronawirus. Ważne informacje”.
Pragnę zapewnić Państwa, że celem wszystkich decyzji podejmowanych przez władze Politechniki Śląskiej jest dbałość o nasze dobro wspólne.
Dzięki współpracy, wzajemnej życzliwości, ale również rozsądkowi i odpowiedzialnemu stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa wkrótce zdrowo powrócimy do normalności.
Postępujmy rozważnie, chrońmy siebie, bliskich i wszystkich innych ludzi!
Z wyrazami szacunku
Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

Statement by the Rector
of the Silesian University of Technology
On 23 March, the Ministry of Science and Higher Education issued the Regulation on the
extension of restriction in the functioning of universities in Poland until 10 April 2020. On 24
March, the Ministry of Health tightened up the provisions of the Regulation regarding the
announcement of the state of epidemic in the country.
The situation is very serious and requires us to act reasonably and to observe all required security measures. Let's
follow the regulations introduced during the epidemic and
reduce direct contacts to the absolute minimum! Let's mainly use the electronic devices to communicate!
Dear Academic Teachers and Students!
Due to the state of the COVID-19 epidemic, the Minister of
Science and Higher Education has temporarily suspended
all lectures, classes and consultations for students, doctoral students and post-graduate students, as well as other
contact forms of education. Currently, classes at the Silesian University of Technology are conducted remotely, mainly by means of the Distance Learning Platform. I would
like to thank all of you for understanding the gravity of the
situation and for your immediate commencement of the
non-contact didactic process.
As an academic teacher, I realise that this emergency situation is difficult for all of us. It is now necessary to master
new IT tools, reorganize and adjust quickly to this change.
You have registered nearly 4,000 subjects on our Distance
Learning Platform since 16 March! According to the statistics, it can be confirmed that our students actively use
the educational opportunities and materials which you
prepare for them.
Thank you very much for that!
Dear Students!
We are aware that possibilities of distance learning outside the University are quite diversified.
I assure you that the Silesian University of Technology
makes every effort to ensure that the process of organising your distance learning runs as smoothly as possible
in these difficult circumstances. Distance learning, on such
a scale, has never been conducted at the University so far.
We monitor the system operation so that the information
transfer is correct and uninterrupted. The lecturers, prior
to individual arrangements with representatives of each
student group, do their best to adapt the form of classes
to the technical capabilities of each and everyone in order for both of you to obtain the expected results. Thank
you very much for your commitment, your participation
in distance learning and for you being so opened to these
necessary changes.
I am very grateful to Student and Doctoral Student Self-Governments of the Silesian University of Technology for
their help and substantive cooperation! Thank you as well
for your confidence.
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Ladies and Gentlemen!
According to the Resolution No 65/2020, the obligation to
work remotely at the Silesian University of Technology is
extended till 30 April. This restriction does not apply in the
situation when an employee's presence is required to ensure the continuous operation of the University.
I would like to extend my gratitude to the administration
and maintenance staff - thanks to your commitment, organisational and financial processes remain uninterrupted
and the University facilities are kept functional and have
the best possible security conditions.
As a research university, we have a special duty to actively
join the search for scientific and effective solutions to stop
the coronavirus pandemic (SARS-CoV-2).In order to effectively support your commitment in this area, under the
Regulation, I hereby announce a pro-quality contest for
funding the research on combating COVID-19.
The contest is addressed to the employees of the Silesian
University of Technology who will create research teams.
The team may also include doctoral students and other
students of the Silesian University of Technology. The grant
is awarded up to the amount of PLN 150,000. I hope that
this solution will facilitate the implementation of the already started research and will allow you to search for effective solutions in the fight against the threat that so seriously
affects all of us.
I would like to remind you that all key information on the
functioning of the University and the rules of conduct at
the Silesian University of Technology during the epidemic
can be found on our website at www.polsl.pl in the tab
"Coronavirus. Important information. "
I would like to assure you that all decisions made by the
authorities of the Silesian University of Technology are
made in good faith to serve our common good.
Thanks to our cooperation, mutual kindness, but also
thanks to our reasonable and responsible compliance with
safety rules, we shall soon come back to normal.
Let us be reasonable, protect ourselves, our close ones
and all other people!
Yours faithfully,
Rector of the Silesian University of Technology
Professor Arkadiusz Mężyk PhD, DSc

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

Szanowni Państwo,
członkowie Wspólnoty Akademickiej! (18.03.)
W związku z zagrożeniem epidemicznym Politechnika Śląska znalazła się w wyjątkowej sytuacji. Zawiesiliśmy zajęcia kontaktowe i obecność studentów, doktorantów oraz
pracowników na terenie Uczelni. Na miejscu pracują tylko
osoby niezbędne do zapewnia jej bieżącego funkcjonowania i zabezpieczenia mienia. Rozpoczęliśmy zdalny tryb
kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, pracownicy
wykonują swoje obowiązki w trybie zdalnym. Przechodzimy w tryb pracy Uczelni ograniczający wszelkie kontakty
osobiste we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
Taki stan rzeczy może potrwać nawet kilka miesięcy, więc
potraktujmy sytuację bardzo poważnie. Studenci, doktoranci i pracownicy: unikajcie zgromadzeń, to nie czas
spotkań towarzyskich. Myjcie ręce i używajcie środków dezynfekujących, przestrzegajcie zasad higieny. Koronawirus
jest realnym zagrożeniem!!! Zadbajmy o siebie, bliskich,
znajomych i każdego innego człowieka.
Uczelnia przygotowuje akademiki „Piast” i „Ziemowit”
w Gliwicach oraz „Alaska” w Zabrzu jako potencjalne miejsca kwarantanny, wskazane w planie kryzysowym województwa śląskiego. Przygotowujemy również segment
A domu studenckiego „Karlik” jako potencjalne miejsce
kwarantanny dla naszych studentów i pracowników. Dołożymy wszelkich starań, aby w przypadku wykorzystania
infrastruktury osiedla do kwarantanny zapewnić bezpieczeństwo pozostałych członków Wspólnoty Akademickiej!
Pamiętajmy, że stwierdzenie zarażenia koronawirusem
u jednej osoby powoduje kwarantannę u wszystkich osób,
z którymi się blisko kontaktowała i może spowodować
kwarantannę całego budynku!
W związku z możliwym długim okresem zawieszenia zajęć kontaktowych w Uczelni, zalecam opuszczenie osiedla
studenckiego wszystkim mieszkańcom, którzy mają takie
możliwości, udanie się do miejsc stałego zamieszkania,
i pozostawienie swoich rzeczy w wyznaczonych przez administrację depozytach. W indywidualnych przypadkach
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każdemu z mieszkańców, którzy tego nie mogą uczynić,
zapewnimy jednak zakwaterowanie w jednym z domów
studenckich. Proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i zastosowanie się do dyspozycji kierownictwa Uczelni i administracji osiedla studenckiego.
Obecny trudny okres zawieszenia tradycyjnego funkcjonowania Uczelni to nie są wakacje. Epidemia jednak po
pewnym czasie minie, pomyślmy zatem o przyszłości. Intensywna praca pozwali nam oderwać myśli od bieżących
problemów i łatwiej przetrwać ten trudny czas.
Wykorzystajmy ten nietypowy czas pracy zdalnej na doskonalenie dorobku naukowego i metod kształcenia zdalnego.
Za rok czeka nas ewaluacja dyscyplin naukowych i ocena
dorobku pracowników! Można jeszcze bardzo wiele zrobić.
Studenci i doktoranci, wykorzystajcie możliwość kształcenia na odległość do bieżącej realizacji programów studiów,
nie zostawiajcie niczego na później. Ograniczajcie do minimum kontakty towarzyskie, czynnie bierzcie udział w zajęciach zdalnych.
Pamiętajmy także o studentach, doktorantach i pracownikach z zagranicy, którzy nie mają dokąd wrócić. Udzielajmy
im wszelkiej niezbędnej pomocy, są w jeszcze trudniejszej
sytuacji niż my!
Zachowajmy ostrożność wobec niesprawdzonych informacji na temat koronawirusa. Pewnymi źródłami informacji
są strony internetowe Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa
Zdrowia, a w odniesieniu do Politechniki Śląskiej – zarządzenia i komunikaty publikowane na www.polsl.pl i na fanpage’u Samorządu Studentów Politechniki Śląskiej.
W tych trudnych chwilach zachowajmy zdrowy rozsądek
i postępujmy mądrze, aby zminimalizować skutki epidemii!
Życzę Państwu i sobie dobrego zdrowia i szybkiego powrotu do normalnego życia!

Kadr z materiału filmowego Politechniki Śląskiej

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

Ladies and Gentlemen,
members of the academic community !
Due to the epidemic threat, our University is facing this exceptional situation. We have suspended our contact classes
as well as the presence of our students, doctoral students and
employees on the premises of the University.
The only people who work at the University at the moment
are those who need to ensure its ongoing functioning and secure the property!!! We have started distance learning in all
fields of study and remote work of our employees. We are
entering the work mode of our University in which we are limiting all personal contacts in all areas of its functioning.
This condition may last even several months, so let's take
this situation very seriously!!!
Dear students, doctoral students and employees, please avoid
social gatherings. This is not the time for socialising. Wash
your hands and use disinfectants, follow hygiene rules. Coronavirus is a real threat! Let's take good care of ourselves, our
loved ones, our friends and every other person.
The University prepares the Piast and Ziemowit dormitories
in Gliwice and the Alaska dormitory in Zabrze as potential quarantine places, indicated in the crisis management plan of
the Silesian Voivodeship. We are also preparing part A of the
Karlik student house as a potential quarantine facility for our
students and employees. We will make every effort to ensure
the safety of other members of the academic community, in
case part of its infrastructure needs to be used for the quarantine purposes!
Let us remember that coronavirus infection of one person,
causes quarantine for all other persons of close contact and
can cause a quarantine of the entire building!
Due to the possible long period of suspension of contact classes at the University, I recommend that all residents, who
have such possibilities, leave dormitories and go to their permanent places of residence. They may leave their belongings
in deposits indicated by the administration. In individual cases, however, we will provide accommodation in one of the
dormitories to all residents who are not able to leave. I am
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kindly asking you to understand this difficult situation and to
follow the instructions of the University management and the
Administration of University Campus.
Ladies and Gentlemen, members of the University community! The current difficult period of suspension of traditional
operation of the University is not a holiday time!!! However,
after some time, the epidemic will pass, therefore let's think
about the future!! Intensive work will let us take our thoughts
away from current problems and make it easier to take us
through this difficult time.
Dear academic teachers! Let's use this unusual time of remote work to enrich our scientific achievements and distance
learning methods. In a year's time, we will have to evaluate
scientific disciplines and our employees’ achievements! There
is still a lot we can do.
Dear students and doctoral students! Take advantage of
distance learning opportunities for ongoing study programmes, do not leave anything for later. Keep social contacts to
a minimum and take active part in remote classes.
Ladies and Gentlemen! Let’s remember about our international
students, doctoral students and employees who have no place to
return to at the moment. Let us provide them with all necessary
help. They are in a more difficult situation than we are!
Ladies and Gentlemen! Let's be cautious about unreliable
information concerning coronavirus. The only sources of information are the websites of GIS (General Saniatry Inspectorate), Ministries, and in relation to the Silesian University
of Technology - relevant resolutions and announcements published at www.polsl.pl and on the fan page of the Student
Self-Government of the Silesian University of Technology.
Ladies and Gentlemen! In these difficult times, let us be reasonable and act wisely to minimize the effects of the epidemic!
I wish all of us good health and a quick return to normal life!

#PŚpomagamy

GLIWICE, ZABRZE, KATOWICE, RYBNIK
– PRODUKCJA PRZYŁBIC OCHRONNYCH
W TECHNOLOGII DRUKU 3D
Zapotrzebowanie na przyłbice ochronne dla personelu medycznego jest ogromne,
tempo drukowania uzależnione od technicznych możliwości sprzętu, a chęci pomocy
– nieograniczone! Już w każdym kampusie Politechniki Śląskiej – w Gliwicach, Zabrzu,
Katowicach i Rybniku – pracują zespoły, które czuwają nad produkcją przyłbic przy wy-korzystaniu drukarek 3D. W ten sposób społeczność akademicka odpowiada na apel
władz Uczelni o zaangażowanie w walkę z koronawirusem.
Członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki
Śląskiej łączą siły w produkcji przyłbic ochronnych
dla personelu medycznego. W wytwarzanie osłon za
pomocą technologii druku 3D z dnia na dzień włącza się coraz więcej wydziałów Politechniki Śląskiej.
W prace zaangażowani są nie tylko pracownicy, ale
również studenci Uczelni, w tym członkowie studenckich kół naukowych.
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Pierwsze działania pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego obejmowały zastosowanie drukarek 3D do wykonania elementów przyłbicy ochronnej. Jednakże ze względu na to,
że metoda ta jest czasochłonna, przeprowadzano
również prace nad sposobem produkcji przyłbic bez
konieczności korzystania z druku 3D. Opracowano
alternatywną metodę, szybszą i tańszą. Działaniami, które pozwoliły na
zwielokrotnienie liczby przyłbic, kieruje
prof. Anna Timofiejczuk, Dziekan Wydziału MT.
Do akcji produkowania przyłbic włączyli się także: dr inż.
Tomasz Machoczek,
prof. Krzysztof Kalinowski i prof. Marek Wyleżoł, którzy
również
pracowali
nad usprawnieniem
procesu i jego skróceniem – obecnie po
dokonanej optymalizacji druk zajmuje 1,5
godziny.
Z myślą o ekonomicznej i merytorycznej
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wartości materiałów testom podlegały zapięcia, szerokość taśmy i grubość elementów. Naukowcy Wydziału MT prowadzili ponadto prace nad projektem,
modelem i prototypem przyłbicy ochronnej, która
będzie wykonywana technologią wtrysku, co pozwoli
na znaczne przyspieszenie produkcji i zwiększenie serii produkowanych osłon ochronnych. W tym zakresie
Wydział podjął współpracę z jednym z polskich zakładów przemysłowych.
W przyszłości na stronie wydziałowej udostępnione zostaną również opracowane przez pracowników
wersje przyłbic, którymi będą mogli zainspirować się
wszyscy chętni.
WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Jedną z pierwszych jednostek uczelnianych, która
nie pozostała obojętna na prośby kierowane przez
szpitale o pomoc w pozyskaniu niezbędnego wy-

fot. materiały Wydziału Inżynierii Materiałowej

dr Michal Burkacki, dr Wojciech Kajzer, mgr Grzegorz Gruszka,
ale do akcji#PŚpomagamy
już włączają się inni z kolejnych wydziałów Uczelni.
posażenia ochronnego,
jest Wydział Inżynierii
Biomedycznej.
Przyłbice
powstają
w laboratorium Katedry
Biomechatroniki,
a nad ich produkcją czuwa zespół w składzie:
dr Sławomir Suchoń,
dr Michał Burkacki, dr
Wojciech Kajzer, mgr
Grzegorz Gruszka, mgr
Marek Ples oraz mgr
Miłosz Chrzan. Materiały wyprodukowane na
Wydziale Inżynierii Biomedycznej przed zapakowaniem są sterylizowane. Zespół opracował
nowy zmodyfikowany
pomysł na przyłbice,
pozwalający na produkcję nawet 200 sztuk dziennie. W swoich działaniach
uzyskali wsparcie zewnętrznych podmiotów – firmy
Hanex z Dąbrowy Górniczej oraz firmy Laser z Gliwic,
a także osób prywatnych, dokonujących druku odpowiednich elementów w swoich domach i przysyłających je na adres Wydziału. Przyłbice ochronne za
pośrednictwem prof. Marka Gzika, Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej, trafiły m.in. do Pracowni
Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, a także do Szpitala
Powiatowego w Pszczynie.
Działania spotkały się z pozytywnym odbiorem w środowisku medycznym, a ze względu na ogromne zapotrzebowanie na środki ochronne produkcja przyłbic
trwa nawet w nocy. W drukowanie i dystrybucję specjalnych osłon zaangażowali się także studenci z Koła
Inżynierii Biomedycznej Biosoft, którzy dostarczyli
już partię materiałów do Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu.

w kolejny obszar walki
wcza mamy szczególny
zukiwania naukowych,
andemii koronawirusa
aangażowanie wspólu sposobów na walkę
dzenia konkurs projaanych ze zwalczaniem
wany do pracowników
badawcze. W skład zeudenci Politechniki Śląo 150 000 zł. Mam naadań już rozpoczętych
ązań w walce z zagrozystkich – mówi rektor

:
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WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Prace nad produkcją środków ochrony osobistej ruszyły na Wydziale Inżynierii Materiałowej. W Katedrze
Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz Katedrze Inżynierii Produkcji laboratoria zostały przystosowane do nowych wyzwań, tym samym przekształcając
się w wydziałową manufakturę do produkcji przyłbic.
O pracach poinformowały prof. Kinga Rodak, Dziekan
Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz prof. Magdalena Jabłońska, Prodziekan ds. Kształcenia.
Pierwsza partia wydrukowanych materiałów trafiła do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala
Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie
Górniczej. Wśród beneficjentów działań na Wydziale znalazło się również Uniwersyteckie Centrum Kli10
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niczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Obsługi
Studiów BOS w Katowicach oraz Oddział Kardiologii,
Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie. Planowane są dalsze realizacje dla kolejnych placówek medycznych.
WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ
Do produkowania elementów przyłbic ochronnych
z wykorzystaniem drukarek 3D dołączyli pracownicy
Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. Prowadzone prace uwzględniają optymalizację procesu pod
kątem zwiększenia wydajności wydruku. W planach
są także działania związane z drukowaniem innych
elementów ochronnych poprawiających bezpieczeństwo w walce z koronawirusem osób pracujących
w służbie zdrowia.
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I ENERGETYKI
Do prowadzonych działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, związanych z zaprojektowaniem specjalnej bramy odkażającej pozwalającej dezynfekować kombinezony ochronne personelu
medycznego, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki dołącza także drukowanie przyłbic ochronnych.
Wytworzone osłony zostaną w pierwszej kolejności
przeznaczone portierom pracującym w gliwickim
kampusie Politechniki Śląskiej, którzy ze względu na
wykonywany rodzaj pracy są narażeni na bezpośredni
kontakt z innymi osobami, co zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem.

#PŚpomagamy
WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
W Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa od
tygodnia na dwóch drukarkach 3D są drukowane elementy przyłbic ochronnych wykorzystywanych przez
personel medyczny szpitali. Działania te wpisują się
w inicjatywę prowadzoną przez inne wydziały Politechniki Śląskiej i są odpowiedzią na apel, aby zwiększyć produkcję przyłbic ochronnych.
Wykorzystywanie drukarek 3D będących na wyposażeniu Katedry wpisuje się także w inicjatywę
#DrukarzeDlaSzpitali. Przyłbice są bardzo istotne
ze względu na bezpieczeństwo, zarówno personelu
medycznego, jak i pacjentów, i stanowią dodatkowy
element ochronny przed infekcją COVID-19, ponieważ wirus może przenikać w postaci aerozolu przez
nieosłonięte błony śluzowe oraz skórę powiek.
Bariera w postaci przezroczystej osłony na twarz
zmniejsza zarówno ryzyko zakażenia pochodzącego
od chorego oraz potencjalnego przeniesienia zakażenia przez personel zajmujący się wieloma chorymi
(wśród zainfekowanych chorych we Włoszech personel medyczny stanowił blisko 10%). Mimo ciągłego
doposażania szpitali w sprzęt ochronny, jego ilość
w przypadku dalszego niekontrolowanego rozwoju
pandemii może okazać się niewystarczająca, stąd
potrzeba dostępności tego typu materiałów. Ponadto, przyłbice powstają z materiałów, których można
powtórnie użyć po odkażeniu środkami dezynfekcyjnymi przeznaczonymi do sprzętów medycznych.
Ich konstrukcja jest lekka, a długotrwałe noszenie
nie utrudnia znacząco pracy.
Produkcja przyłbic ochronnych po pierwszych testach
i pozyskaniu odpowiedniego filamentu rozpoczęła się
także w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa.
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI
I INFORMATYKI
Do akcji drukowania osłon ochronnych dołączył dr inż.
Piotr Czekalski z Katedry Grafiki, Wizji Komputerowej
i Systemów Cyfrowych, wspierając inicjatywę „Śląsk
drukuje dla medyków w koronie”, poprzez wytwarzanie elementów z tworzywa PET, które pozwala na
termiczną dezynfekcję przyłbic. Standardy higieny są
zapewnione także ze strony osób pracujących przy
produkcji osłon – druk odbywa się w zamkniętym, monitorowanym kamerami pomieszczeniu, a pracownicy
zakładają rękawice i maski.
Produkcję przyłbic ochronnych prowadzi także zespół
pod kierunkiem prof. Damiana Grzechcy z Katedry
Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki. W skład
zespołu wchodzi m.in. mgr inż. Krzysztof Hanzel, który
przygotował projekt warstwowy przyspieszający bezobsługową produkcję 4 opasek jednocześnie.
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CENTRUM WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO
Prace nad produkcją elementów ochronnych dla personelu medycznego usprawni także Centrum Wytwarzania Przyrostowego (CWP), w którym znajdują się
drukarki 3D.
CWP, którego koordynatorem jest dr inż. Tomasz
Stenzel z Katedry Informatyki Przemysłowej Wydziału
Inżynierii Materiałowej, zostało zlokalizowane w Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku dzięki wsparciu dr. Zygmunta Łukaszczyka, Dyrektora CKU. W skompletowaniu sprzętu do
Centrum pomogli prof. Tadeusz Wieczorek oraz prof.
Albert Smalcerz z Wydziału Inżynierii Materiałowej,
prof. Zbigniew Kaczmarczyk i mgr inż. Krzysztof Habelok
z Wydziału Elektrycznego, a także firma WWnet. Materiały wykorzystywane do produkcji przyłbic ochronnych
dostarczyli prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Adrian Bochenek z firmy WWnet oraz
Grzegorz Studziński, Broker Innowacji Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Centrum
Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej na
bieżąco koordynuje i analizuje możliwości uruchomienia innych aktywności wspierających przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–CoV-2.
Prace nad integracją drukarek 3D znajdujących się w
CWP z lokalną siecią LAN przeprowadzili dr inż. Maciej
Sajkowski z Wydziału Elektrycznego oraz mgr Krzysztof
Lazaj, Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku. Wsparcia technologicznego udzielili dr inż. Paweł Gradoń z Wydziału
Inżynierii Materiałowej oraz mgr inż. Miłosz Chrzan z
Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
MIĘDZYWYDZIAŁOWO I SOLIDARNIE
Działania Politechniki Śląskiej wpisują się w szlachetną inicjatywę branży 3D – #DrukarzeDlaSzpitali. Równolegle wyrastają kolejne pomysły, a w skład zespołu
tworzącego jeden z odpowiedników wyżej wymienionej akcji – „Przyłbice dla szpitali” – weszli również studenci z koła Silesian Greenpower. Świętujący
w tym roku dekadę istnienia międzywydziałowy projekt Politechniki Śląskiej na co dzień koncentruje się
na kreowaniu innowacyjnych bolidów wyścigowych,
będących później przepustką do sukcesu podczas wyścigów Greenpower na najsłynniejszych torach Wielkiej Brytanii.
Tym razem jednak wszyscy włączają się w powszechny
wyścig o zdrowie i życie. Technologia, medycyna, nauka i zdolność do empatycznego odczuwania zostają
połączone w jednym, szlachetnym celu – a działania
przeprowadzane na Politechnice Śląskiej pozwalają
uznać, że choć sesja w tym roku może przybrać zupełnie nową formułę, to egzamin z solidarności i współpracy zakończy się sukcesem.

#PŚpomagamy

#PŚpomagamy
PROGRAM „POLITECHNIKA PRZECIW
EPIDEMII”
Z myślą o usprawnieniu finansowym działalności
związanej ze zwalczaniem COVID-19 Politechnika
Śląska uruchomiła program „Politechnika przeciw
epidemii”, w ramach którego wszyscy zainteresowani mogą udzielić wsparcia pieniężnego na prace
badawcze prowadzone na Politechnice Śląskiej. Na
potrzeby programu zostało wydzielone dedykowane subkonto:
Nr konta PL 20 1050 1214 1000 0024 6643 9409
Więcej informacji na s. 25 oraz na stronie internetowej Politechniki Śląskiej: KLIKNIJ
PRACA NAD JEDNYM Z KLUCZOWYCH ENZYMÓW WIRUSA SARS-COV-2
Naukowcy z grupy badawczej Tunneling Group,
działającej przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, wykorzystując symulacje dynamiki
molekularnej i autorskie oprogramowanie, dogłębnie poznali strukturę głównej proteazy wirusa SARS-CoV-2, enzymu, który jest jednym z kluczowych enzymów w cyklu życiowym wirusa.
Więcej informacji: KLIKNIJ
POMOCE SZKOLNE INSTYTUTU BADAŃ NAD
EDUKACJĄ I KOMUNIKACJĄ DLA UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI REALIZAUJĄCYCH ZAJĘCIA
ZDALNE
Studentki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli i rodziców, stworzyły stronę, na
której prezentują autorskie pomysły na realizację
zajęć zdalnych.
Więcej informacji: KLIKNIJ
URZĄDZENIA POTWIERDZAJĄCE SKUTECZNOŚC
MASEK OCHRONNYCH I FILTRY POZWALAJĄCE ZATRZYMAĆ CZĄSTECZKI COVID-19
Centrum Biotechnologii PŚ we współpracy z wydziałami: Elektrycznym, Mechanicznym Technologicznym, Chemicznym oraz Automatyki,
Elektroniki i Informatyki, a także z otoczeniem
społeczno-gospodarczym przygotowało urządzenia testujące skuteczność maseczek ochronnych.
Prace obejmowały także wytworzenie filtrów, sta12

nowiących wkładki do masek, zatrzymujących cząsteczki wirusa COVID-19.
Więcej informacji: KLIKNIJ
APLIKACJE ELEKTRONICZNE WSPOMAGAJĄCE
DIAGNOZOWANIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 ORAZ
STWIERDZENIE ZACHOROWANIA NA COVID-19
Zespół badawczy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej we współpracy
z Polskim Towarzystwem Radiologicznym opracował
internetowy serwis wspierania obrazowej diagnostyki COVID-19 – CIRCA. Służy on automatycznej analizy
obrazów RTG. Badania obrazowe obejmować mają
także system analizy tomografii komputerowej chorych z podejrzeniem COVID-19, w celu odróżnienia
ich od pacjentów z innymi jednostkami chorobowymi. Działaniom przygotowawczym podlega również
kalkulator ryzyka na bazie danych diagnostycznych
pacjentów, którzy przychodzą do szpitala. System
ma wspierać docelowo lekarzy pierwszego kontaktu
w formie chatbotu dla pacjentów i dla lekarzy.
PRODUKCJA PRZYŁBIC OCHRONNYCH DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
Do produkcji przyłbic ochronnych z wykorzystaniem drukarek 3D włączyli się naukowcy wydziałów
Inżynierii Biomedycznej, Mechanicznego Technologicznego, Inżynierii Materiałowej, Transportu i Inżynierii Lotniczej, Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Współpraca w tym zakresie była prowadzona także
z wydziałami: Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej, Elektrycznym, Architektury oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Działania wspierają również Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej „Biosoft” oraz Silesian Greenpower. Wyprodukowano ok. 2200 sztuk. Przyłbice
przekazano szpitalom i placówkom medycznym
w województwie śląskim oraz w innych regionach
kraju.
Więcej informacji: KLIKNIJ
BRAMA ODKAŻAJĄCA DLA PERSONELU
MEDYCZNEGO
Pracownicy i absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz firma WAAM zaprojektowali bramę, pozwalającą
personelowi ratowniczemu odkazić kombinezony
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ochronne, aby ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 przy ich ściąganiu zostało zminimalizowane.
Pierwsza tego typu komora stanie na Oddziale Zakaźnym Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.
Prace nad projektem koordynuje dr inż. Magdalena
Bogacka. Optymalizacją parametrów środka do dezynfekcji wykorzystywanego w komorze zajmuje się
dr inż. Edyta Kudlek.
Więcej informacji: KLIKNIJ
SYSTEM PRZESIEWOWEGO MIERZENIA TEMPERATURY Z UŻYCIEM KAMER TERMOWIZYJNYCH
Naukowcy Politechniki Śląskiej opracowali stanowiska termowizyjne, które służą do bezdotykowego
badania z odległości temperatury pacjentów i innych osób w szpitalu lub przychodni. Dzięki temu
możliwe jest prowadzenie na szeroką skalę procedur screeningowych w celu zidentyfikowania osób
z podejrzeniem gorączki. Kamery termowizyjne
zostały umieszczone w dwóch gliwickich szpitalach.
Więcej informacji: KLIKNIJ oraz KLIKNIJ
MASKI OCHRONNE I RESPIRATORY
Pracownicy Wydziału Mechanicznego Technologicznego we współpracy z lekarzami opracowali połączenie masek do nurkowania i filtrów HEPA w celu
uzyskania maski ochronnej. Po wydruku prototypu
i pierwszej serii przejściówek do akcji włączyły się
kolejne wydziały i jednostki Politechniki Śląskiej.
Więcej informacji: KLIKNIJ
Aktualnie na podstawie rozwiązań stosowanych
we Włoszech naukowcy pracują także nad modelem i prototypem przejściówki, która pozwoli na
budowę respiratora na bazie maski do nurkowania.
W najbliższym czasie odbędzie się montaż wydrukowanych części. W drugiej połowie kwietnia respirator zostanie przekazany do testowania lekarzom,
z którymi współpracuje Wydział MT.
PROTOTYPY OZONATORÓW
Jednym z większych problemów jest obecnie przewóz osób zakażonych wirusem i konieczność szybkiej
dezynfekcji pojazdów. Na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym budowane są prototypy ozonatorów o dużej mocy, które wspomogą w pierwszej kolejności gliwickie pogotowie ratunkowe.
Przygotowywany jest projekt adaptacji wnętrza samochodów do celów przewozu chorych. Adaptacja
obejmuje także układ od szybkiej dezynfekcji.
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CENTRUM WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO PŚ
W WALCE Z EPIDEMIĄ
Prace nad produkcją elementów ochronnych dla
personelu medycznego usprawni Centrum Wytwarzania Przyrostowego (CWP), w którym znajdują się
drukarki 3D, skompletowane przez podmioty i jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej. CWP zostało utworzone w Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku.
Więcej informacji: KLIKNIJ
BADANIA ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM LEKÓW
PRZECIWWIRUSOWYCH I SZCZEPIONEK
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów PŚ pomaga w badaniach związanych z opracowaniem
leków przeciwwirusowych i szczepionek specjalnie
przygotowanych na cele zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Zapraszają do udziału w rozproszonych obliczeniach dynamiki molekularnej, które długofalowo mogą pomóc w osiągnięciu tego efektu. Udział
w badaniach odbywa się przez platformę BOINC lub
Folding@home i polega na pozostawieniu włączonego komputera, udostępniającego w ten sposób
moc obliczeniową.
SZYCIE MASECZEK DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
I INNYCH OSÓB
Pracownicy, studenci oraz doktoranci włączają się
w wiele akcji społecznych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Jednym z działań jest szycie maseczek ochronnych,
które są przekazywane personelowi medycznemu
lub innych osobom.
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Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135),
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), rozporządzeń MNiSW z dnia 11 marca 2020 r. i 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. 405, z późn. zm. oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 511)
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Od dnia 26 marca do 30 kwietnia 2020 roku, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2 ogranicza się obowiązek świadczenia pracy na terenie Uczelni przez pracowników
Politechniki Śląskiej – zarówno nauczycieli akademickich, jak i pozostałych pracowników, w tym obsługi,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Świadczenie pracy na terenie Uczelni ogranicza się do niezbędnych przypadków, koniecznych do zapewnienia
ciągłości funkcjonowania Uczelni.
3. Kierownicy podstawowych, ogólnouczelnianych i usługowych jednostek organizacyjnych, zwani dalej
„kierownikiem jednostki”, są zobowiązani do ustalenia harmonogramu dyżurów pracowników
odpowiedzialnych za utrzymanie i zabezpieczenie infrastruktury, obsługę specjalistycznych laboratoriów,
a także obsługę bieżących spraw, tj. wydawanie dokumentów, zaświadczeń, zasobów, w przypadkach
niecierpiących zwłoki, w tym losowych.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych w administracji centralnej są zobowiązani do ustalenia harmonogramu
dyżuru niezbędnych pracowników w godzinach od 8:00 do 13:00 w celu zapewnienia wykonywania
podstawowych zadań komórki organizacyjnej w okresie specjalnego trybu funkcjonowania.
5. Pracownicy niepełniący dyżuru, a posiadający możliwość wykonywania pracy zdalnej, wykonują ją zgodnie
z zasadami podanymi w § 6 ust. 5-10 niniejszego zarządzenia.
6. Pracownicy, którym bezpośredni przełożony nie jest w stanie wskazać czynności do wykonania w trybie pracy
zdalnej, nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy poza wyznaczonymi dyżurami, a ich nieobecność w pracy,
w okresie, o którym mowa w ust. 1, jest usprawiedliwiona.
§2
1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zamknięte zostają wszystkie budynki z utrzymaniem dozoru straży
akademickiej i portierów.
2. Do obiektów Uczelni mają wstęp wyłącznie pracownicy wyznaczeni przez właściwego kierownika
jednostki/komórki organizacyjnej:
1) do zabezpieczenia funkcjonowania Uczelni,
2) sprawujący dyżury,
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3) realizujący badania laboratoryjne wspierające zwalczanie wirusa COVID-19, a także badania laboratoryjne
w projektach i pracach naukowo-badawczych, które wymagają prowadzenia prac w budynkach Uczelni
w terminie, o którym mowa w ust. 1,
4) przygotowujące materiały do kształcenia zdalnego,
z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniu pracują co najwyżej dwie osoby, z zachowaniem bezpiecznej odległości
od siebie.
3. Zasadność przybywania na terenie Uczelni oraz sposób organizacji pracy w przypadkach określonych w ust. 2,
każdorazowo określa kierownik jednostki/komórki organizacyjnej i przekazuje na portiernię listę osób
wykonujących tę pracę.
4. Straż akademicka i portierzy są zobowiązani do kontroli wchodzących do budynków i informowania
o wprowadzonych ograniczeniach.
§3
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wyznaczą osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie aparatury naukowo-badawczej oraz zorganizują system dozoru aparatury pracującej w systemie ciągłym.
2. Dyrektor Centrum Informatyzacji i Cyfryzacji zorganizuje system dyżurów zapewniających funkcjonowanie
uczelnianej sieci informatycznej, w szczególności zapewnienie dostępu do poczty elektronicznej członkom
wspólnoty akademickiej.
3. Dyrektor Administracyjny zorganizuje system dyżurów zapewniających zasilenie Uczelni w energię
elektryczną, wodę, ciepło i łączność telefoniczną.
4. Kwestor zorganizuje system dyżurów zapewniających realizację niezbędnych czynności, w tym pilnych
płatności, zobowiązań Uczelni oraz wypłaty wynagrodzeń pracowników zgodnie z Regulaminem pracy.
5. Kierownik Działu Zasobów Osobowych zorganizuje system dyżurów zapewniających realizację naliczenia
wynagrodzeń oraz wydawania zaświadczeń w sprawach losowych.
§4
1. Do dnia 30 kwietnia 2020 roku z możliwością dalszego przedłużenia na czas epidemii, obowiązuje:
1) zakaz wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów na obszarze kraju oraz poza granice
Polski oraz zakaz przyjmowania w Uczelni wszystkich gości w ramach wymiany służbowej,
2) zawieszenie działalności lodowiska „TAFLA” oraz Hali Tenisowej,
3) zawieszenie działalności Klubu Malucha Kropka,
4) zakaz organizowania wydarzeń o charakterze otwartym: konferencji, sympozjów, wykładów, zajęć
Politechniki Juniora i Seniora, występów artystycznych i innych tego typu spotkań; zakaz dotyczy także
wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni.
2. Zaleca się, aby studenci przebywający obecnie w domach studenckich Politechniki Śląskiej w miarę możliwości
zaplanowali powrót do miejsca stałego zamieszkania.
3. Studentów pozostających w domach studenckich obowiązuje zakaz ich opuszczania w godzinach od 23:00 do
5:00. W pozostałych godzinach zaleca się opuszczanie domu studenckiego jedynie w celu zaspokojenia
niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, o których mowa w § 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia.
§5
1. W okresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, zastępuje się tradycyjne kształcenie na Politechnice Śląskiej (studia
I i II stopnia, doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy kształcenia) prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego
kształcenia.
2. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość zaleca się wykorzystanie Platformy Zdalnej Edukacji.
Uczelnia może także udostępnić inną platformę do prowadzenia zajęć na odległość.
3. Zaleca się, po uzgodnieniu z grupą studentów, zastępowanie w miarę możliwości synchronicznych metod
nauczania i komunikacji ze studentami metodami asynchronicznymi, co pozwoli lepiej dostosować zdalne
kształcenie do dostępności i technicznych możliwości studentów.
4. W nauczaniu i komunikacji synchronicznej online dopuszcza się stosowanie alternatywnych w stosunku do
udostępnionych w Uczelni platform do zdalnej edukacji, powszechnie dostępnych i niegenerujących kosztów
innych narzędzi informatycznych, np.: Microsoft Teams, Google Hangouts, Skype, Zoom.us, Edumeet itp.
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5. Sugeruje się wykorzystanie OneDrive w usłudze Office 365 lub WeTransfer do udostępniania studentom
materiałów dydaktycznych w postaci plików o dużych rozmiarach, np. multimedialnych, poprzez udostępnienie
odpowiednich linków na Platformie Zdalnej Edukacji.
6. Dopuszcza się wykorzystanie poczty elektronicznej jako alternatywnej metody komunikacji asynchronicznej ze
studentami.
7. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych rodzajów zajęć określa załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
8. Kierownicy jednostek podstawowych i dyrektor Studium Języków Obcych przekazują harmonogramy wykładów
i zajęć do Kolegium Studiów oraz Samorządu Studenckiego.
§6
1. Zlecając pracę zdalną, kierownik jednostki/komórki organizacyjnej uzgadnia z pracownikiem zakres i czas jej
trwania nieprzekraczający jednorazowo 14 dni.
2. Kierownik ustala z pracownikiem kanały komunikacji i sposób przekazywania poleceń, zadań oraz wyników
pracy zdalnej, a także może ustalić elastyczne godziny pracy zdalnej w wymiarze wynikającym z umowy o pracę.
3. Bezpośredni przełożony przekazuje pracownikowi w formie elektronicznej harmonogram zadań na dany
tydzień z określeniem kolejności ich wykonywania.
4. Pracownik raz w tygodniu przekazuje bezpośredniemu przełożonemu wyniki swojej pracy w formie
elektronicznej.
5. Bezpośredni przełożony archiwizuje w formie elektronicznej polecenia i wyniki pracy, o których mowa powyżej.
6. Bezpośredni przełożony, ustalając warunki pracy zdalnej, powinien zapewnić prawidłowe i nieprzerwane
funkcjonowanie jednostki/komórki organizacyjnej.
§7
1. Zobowiązuje się pracowników do niezwłocznego powiadomienia kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
o:
1) stwierdzonym u pracownika podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 i objęciu
leczeniem zamkniętym,
2) objęciu pracownika kwarantanną domową,
3) objęciu pracownika kwarantanną sanitarną (poza domem).
2. Powyższe informacje należy przekazać e-mailem bądź telefonicznie.
3. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych są zobowiązani przesyłać na bieżąco informacje dotyczące
zachorowań wśród pracowników do Działu Zasobów Osobowych na adres RR5@polsl.pl, zgodnie
z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; w tabeli w kolumnach C, D i E należy wpisać
imię i nazwisko pracownika.
4. Dział Zasobów Osobowych, na podstawie zebranych danych, o których mowa w ust. 3, przesyła na bieżąco
zaktualizowaną tabelę wymienioną w ust. 3 do Inspektoratu BHP na adres RR3@polsl.pl; w tabeli w kolumnach
C, D i E należy wpisać liczbę pracowników.
5. Inspektorat BHP przesyła w każdy wtorek do godz. 12:30 zestawienie danych, o których mowa w ust. 4, do
.
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:
§8
1. W komunikacji wewnętrznej zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich poprzez wykorzystywanie
korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych oraz innych form komunikacji elektronicznej, a także
przekazywanie wszelkiej dokumentacji papierowej wyłącznie pocztą wewnętrzną.
2. Odbiór i dostarczanie korespondencji w ramach systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej obywać
się będzie do odwołania wyłącznie w środy, zgodnie z harmonogramem ustalonym w zarządzeniu nr 61/15/16
Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na
Politechnice Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 66, z późn. zm.).
3. Kierownik jednostki/komórki organizacyjnej jest zobowiązany do codziennego zapoznawania się z aktualnymi
komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Politechnikę Śląską.
§9
Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieujętych w niniejszym zarządzeniu.
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§ 10
Traci moc zarządzenie nr 61/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny
PŚ z 2020 r. poz. 221).
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 26 marca 2020 roku.

1. Wykłady:
1) wykłady mogą być prowadzone z wykorzystaniem dopuszczonej w Uczelni platformy zdalnej edukacji, jeżeli
prowadzący zajęcia zapewnił materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej oraz udostępnił
je studentom w sposób zabezpieczony obowiązkiem podania nazwy użytkownika i hasła, zgodnie z § 5,
2) weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych w ramach zajęć następują w sposób określony w karcie
przedmiotu,
3) dopuszcza się możliwość zmiany formy zaliczenia na zdalną za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji,
w uzgodnieniu ze starostą grupy studenckiej oraz po zawiadomieniu dyrektora Kolegium Studiów drogą
elektroniczną.
2. Ćwiczenia, zajęcia projektowe i lektoraty języków obcych:
1) prowadzący zajęcia jest zobowiązany zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej
oraz udostępnić je studentom na dopuszczonej w Uczelni platformie do zdalnej edukacji, w sposób
zabezpieczony obowiązkiem podania nazwy użytkownika i hasła, zgodnie z § 5,
2) prowadzący zajęcia ustala sposób komunikowania się ze studentami, a także szczególne sposoby weryfikacji
i oceny efektów uczenia się osiąganych w ramach zajęć (efektów cząstkowych),
3) prowadzący zajęcia jest zobowiązany archiwizować dokumentację potwierdzającą osiągnięcie przez
studentów efektów uczenia się określonych w karcie przedmiotu dla tych zajęć, w tym w szczególności prace
zaliczeniowe. Zasady prowadzenia dokumentacji określają odrębne przepisy.
3. Zajęcia laboratoryjne:
1)

w okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być realizowane
w trybie zdalnym, zostają zawieszone,
2) niezrealizowany wymiar zajęć laboratoryjnych podlega obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania
wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu, nie
później jednak niż do dnia zakończenia semestru.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego:
1) w okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego zostają zawieszone,
2) po zakończeniu okresu obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego podlegają
obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć
w planie studiów i karcie przedmiotu.
5. Seminarium:
Prowadzący zajęcia, w uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot, podejmuje decyzję o zastosowaniu
odpowiedniej formy prowadzenia i dokumentowania osiąganych efektów uczenia się, opierając się na zasadach
realizacji zajęć określonych w karcie przedmiotu.
6. Praktyki zawodowe:
1) studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z zasadami i w formie ustalonej w programie studiów.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na brak możliwości lub ograniczenia
w odbywaniu praktyk zawodowych w zakładzie pracy z powodu wystąpienia sytuacji kryzysowej,
pełnomocnik rektora ds. studenckich może, w uzgodnieniu z kierunkowym opiekunem praktyk, wyznaczyć
inny termin odbycia praktyk zawodowych,
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2) w przypadku praktyki zawodowej realizowanej na ostatnim semestrze studiów (tzw. praktyka dyplomowa)
przepisu pkt 1 nie stosuje się. W tym przypadku dopuszcza się możliwość zaliczenia przez kierunkowego
opiekuna praktyki zawodowej w inny sposób, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu zaliczenia
z pełnomocnikiem rektora ds. studenckich.
7. Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów:
1) zaliczenia i egzaminy odbywają się w dowolnym terminie w trakcie trwania semestru po zakończeniu bloku
przedmiotu. Prowadzący przedmiot każdorazowo uzgadnia ze starostą grupy termin przeprowadzenia
zaliczeń i egzaminów,
2) zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.
8. Przeprowadzanie egzaminów dyplomowych:
Egzaminy dyplomowe do odwołania są przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych
zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację oraz identyfikację tożsamości studenta –
z użyciem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających synchroniczną interakcję między
studentem a komisją przeprowadzającą egzamin dyplomowy.
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ENCYKLOPEDIA DLA PRACOWNIKÓW
– PAKIET INFORMACJI
BIBLIOTEKA

Politechniki Śląskiej…)

BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ – – książki należy zamawiać online poprzez katalog OPAC. Odbioru zamówień można
dokonać: w Bibliotece w Gliwicach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w Filii w Katowicach we
wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00. Stanowiska
komputerowe dla czytelników oraz wszystkie czytelnie są nieczynne, nie ma możliwości korzystania ze zbiorów bezpośrednio
w Bibliotece. Naliczanie opłat za przetrzymane książki zostało
wstrzymane, a czas odbioru książek zamówionych w Wypożyczalni został zwiększony do 30 dni.

KONKURS

EDUKACJA
KOMUNIKACJA – zaleca się działania w celu zastąpienia w miarę możliwości synchronicznych metod nauczania i komunikacji
metodami asynchronicznymi, co pozwoli lepiej dostosować
zdalne kształcenie do dostępności i technicznych możliwości
studentów. Dopuszczalne jest wykorzystanie poczty elektronicznej jako alternatywnej metody komunikacji asynchronicznej. Preferowaną formę należy ustalać ze swoją grupą studentów. (Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE – materiały dydaktyczne są udostępniane w formie cyfrowej za pośrednictwem Platformy
Zdalnej Edukacji. Nauczyciel akademicki ma obowiązek przygotowania materiałów dydaktycznych, które zapewnią studentowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodne z liczbą godzin
przypisaną w planie i programu studiów. (Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość KLIK)
NARZĘDZIA – w nauczaniu i komunikacji synchronicznej online
dopuszczalne jest stosowanie alternatywnych w stosunku do
udostępnionych w Uczelni platform do zdalnej edukacji, powszechnie dostępnych i niegenerujących kosztów innych narzędzi informatycznych, np.: Microsoft Teams, Google Hangouts,
Skype, Zoom.us, Edumeet itp. (Zarządzenie nr 65/2020 Rektora
Politechniki Śląskiej…)
PLATFORMA ZDALNEJ EDUKACJI – nauczyciele akademiccy
od 16 marca prowadzą część zajęć i wykładów przez Internet
– zajęcia w trybie zdalnym. Informacje dotyczące zdalnej edukacji znajdują się na stronie głównej Uczelni. Harmonogram
zajęć jest przekazywany przez kierowników jednostek oraz
dyrektora Studium Języków Obcych do Kolegium Studiów
i Samorządu Studenckiego. (Zarządzenie nr 65/2020 Rektora
Politechniki Śląskiej…)
SZKOLENIE – zdalne szkolenie z zakresu wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji jest dostępne na stronie
https://platforma.polsl.pl/rjo8/course/index.php?categoryid=117.
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW – aby udostępnić studentom
materiały dydaktyczne w postaci plików o dużych rozmiarach
(np. multimedialnych) powinno się korzystać z możliwości
OneDrive w usłudze Office 365 lub WeTransfer. Po opracowaniu plików w wybranym spośród ww. narzędziu należy
go przesłać do studentów w formie linku za pośrednictwem
Platformy Zdalnej Edukacji (Zarządzenie nr 65/2020 Rektora
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KONKURS – został ogłoszony konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Na
mocy wprowadzonych ustaleń wszystkie osoby realizujące
czynności badawcze w związku z koronawirusem lub pragnące
wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu wspomożenia walki z pandemią mogły otrzymać specjalne wsparcie
finansowe. Szczegółowe informacje dostępne są w osobnym
artykule na stronie 20 (Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z 25 marca 2020 r. w sprawie konkursu projakościowego na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19)

PRACA
DYŻURY – dotyczą pracowników administracyjnych, pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i zabezpieczenie infrastruktury oraz obsługę specjalistycznych laboratoriów, pracowników odpowiedzialnych za obsługę bieżących spraw. Termin
i harmonogram dyżuru ustala kierownik jednostki. (Zarządzenie
nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – do komunikacji wewnętrznej zaleca się wykorzystanie poczty elektronicznej, kanałów
telefonicznych oraz poczty wewnętrznej w celu ograniczenia
bezpośrednich kontaktów. (Zarządzenie nr nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)
KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA – odbiór i dostarczanie
korespondencji przez pocztę wewnętrzną będą odbywały się
wyłącznie w środy aż do odwołania. (Zarządzenie nr 65/2020
Rektora Politechniki Śląskiej…)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – w związku z odbywaniem
przez pracowników Uczelni pracy zdalnej została przygotowana lista zaleceń Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas pracy wykonywanej zdalnie.
1. Urządzenia
a) Podczas pracy w domu obowiązują procedury bezpieczeństwa stosowane w organizacji, a więc wszystkie osoby na Politechnice Śląskiej, które obecnie pracują w trybie zdalnym,
proszone są o nieinstalowanie dodatkowych aplikacji i oprogramowań niezgodnych z uczelnianymi procedurami.
b) Koniecznym jest zadbanie o to, by wszystkie urządzenia,
z których korzysta pracownik, miały niezbędne aktualizacje
systemu operacyjnego (IOS lub Android), oprogramowania
oraz systemu antywirusowego.
c) Należy zachować środki ostrożności również w środowisku
pozawirtualnym – wydzielenie sobie odrębnej przestrzeni bez
dostępu dla osób postronnych, blokowanie urządzenia, gdy
zachodzi konieczność oddalenia się od niego, zabezpieczenie
poprzez używanie silnych haseł dostępu oraz wielopoziomowego uwierzytelniania.
d) Należy podjąć szczególne środki, aby urządzenia, z których korzysta pracownik podczas pracy, szczególnie te wykorzystywane do przenoszenia danych (jak dyski zewnętrzne),
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nie zostały zgubione. Jeśli doszło do kradzieży lub zgubienia,
należy w takim stopniu, w jakim to możliwe, zdalnie wyczyścić pamięć.
2. E-mail
a) Obowiązują zasady dotyczące korzystania ze służbowej
poczty elektronicznej (e-mail) na Politechnice Śląskiej.
b) Zalecane jest korzystanie ze służbowych kont, a w przypadku konieczności użycia prywatnego maila, trzeba upewnić się, że treść i załączniki są właściwie szyfrowane. Należy
unikać używania danych osobowych lub poufnych informacji
w temacie wiadomości.
c) Apeluje się o zachowanie czujności przy przesyłaniu
wiadomości i ich odbieraniu – upewnienie się, że wpisano
właściwego adresata oraz unikanie odczytywania maili od
nieznanych adresatów i otwierania załączników bądź linków
przez nich podesłanych.
3. Dostęp do sieci i chmury
a) Obowiązują wszelkie zasady i procedury organizacyjne dotyczące logowania i udostępniania danych.
b) Należy korzystać tylko z zaufanego dostępu do sieci i chmury.
Jeśli pracownik wykonuje swoje zadania poza nimi, powinien
zadbać o bezpieczne archiwizowanie danych.
OPIEKA NAD DZIECKIEM – rodzice dzieci do lat 8 mogą wnioskować o przyznanie opieki. Zgodnie z ustawą 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. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za
okres nie dłuższy niż 14 dni.
Procedura wnioskowania:
• Pracownik składa oświadczenie bezpośredniemu przełożonemu.
• Przełożony po podpisaniu oświadczenia przesyła je drogą
e-mailową na adres rr5-3@polsl.pl.
• Oryginał należy dostarczyć pocztą wewnętrzną na adres:
Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Podatków i ZUS ul. Konarskiego 18, pokój 254.
Oświadczenie
do lat 8. KLIK

o

sprawowaniu

opieki

nad

dzieckiem

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – w związku z dalszymi
ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych oraz
wynikającym z tego wyzwaniem dotyczącym zorganizowania
opieki dla dzieci w wieku szkolnym został opracowany system
działań, dzięki któremu rodzice i opiekunowie będą mogli uzyskać przedłużenie zasiłku na okres dłuższy niż 14 dni.
Procedura wnioskowania przewiduje dwie możliwości:
1) Złożenie analogicznego oświadczenia jak wcześniej, a więc
wniosku o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8
z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki.
2) Wystąpienie o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.
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PRACA – obowiązek świadczenia pracy na terenie Uczelni został ograniczony do przypadków, w których praca zapewnia
ciągłość funkcjonowania Uczelni. (Zarządzenie nr 65/2020
Rektora Politechniki Śląskiej…)
PRACA ZDALNA – pracownik może wykonywać pracę określoną
w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli
istnieje taka możliwość na danym stanowisku. Pracownicy, którzy
ze względu na rodzaj czynności nie mogą podjąć pracy zdalnej, nie
mają obowiązku świadczenia pracy poza czasem wyznaczonego
dyżuru, a ich nieobecność zostanie usprawiedliwiona. Kierownik
jednostki/komórki organizacyjnej uzgadnia zakres i czas pracy zdalnej, a także komunikację w jej sprawie. (Zarządzenie nr 65/2020
Rektora Politechniki Śląskiej…)

PRZEDSZKOLE
KLUB MALUCHA „KROPKA” – do 30 kwietnia została zawieszona działalność Klubu Malucha „Kropka”. Informacje
dotyczące opieki nad dziećmi do lat 8 znajdują się pod
hasłem PRACA.

WYDARZENIA
WYDARZENIA O CHARAKTERZE OTWARTYM – organizowanie
sympozjów, konferencji naukowych, wykładów, a także innych
wydarzeń o charakterze otwartym (zarówno popularnonaukowych, jak i kulturalnych) zostało zakazane. (Zarządzenie nr
65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)
SPORT – do 30 kwietnia nie będzie możliwe korzystanie z kortów
tenisowych oraz lodowiska „Tafla” działających w ramach Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej. (Zarządzenie nr 65/2020 Rektora
Politechniki Śląskiej…). Zmianie uległo także funkcjonowanie Hali
Widowiskowo-Sportowej Arena Gliwice: mecze i zajęcia sportowe zostały odwołane lub przeniesione na inny termin, nieczynna
jest także ścianka wspinaczkowa.
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA – spotkania wyborcze
z Uczelnianą Komisją Wyborczą zostały zawieszone. Informacje dotyczące ustalenia kwestii głosowania zostaną przekazane przez stronę internetową oraz w newsletterze Politechniki
Śląskiej, a także na indywidualne konta pocztowe pracowników Politechniki Śląskiej.

WYJAZDY/PRZYJAZDY
PRZYJAZDY ZAGRANICZNE – do 30 kwietnia z możliwością
przedłużenia obowiązuje zakaz przyjmowania gości zagranicznych przyjeżdżających w ramach wymiany służbowej. (Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)
WYJAZDY KRAJOWE – do 30 kwietnia z możliwością przedłużenia obowiązuje zakaz wyjazdów służbowych pracowników,
studentów oraz doktorantów na terenie kraju. (Zarządzenia
nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)
WYJAZDY ZAGRANICZNE – do 30 kwietnia z możliwością przedłużenia obowiązuje zakaz wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej.
(Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)

ZDROWIE
Patrz: Dział – Zalecenia Zdrowotne – „Ochrona przed wirusem
SARS-CoV 2 – informacje w pigułce”.
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ENCYKLOPEDIA DLA
STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW –
PAKIET INFORMACJI
AKADEMIK
KWARANTANNA – na obiekty kwarantannowe dla osób
poddanych koniecznej izolacji przeznaczono: domy studenckie „Piast” (Gliwice, ul. Łużycka 30), „Ziemowit” (Gliwice, ul. Łużycka 32), „Karlik” część A (Gliwice, ul. Kujawska
10) oraz „Alaska” (Zabrze, ul. Jagiellońska 38). Prowadzone
działania stanowią element współpracy ze sztabem zarządzania kryzysowego Wojewody Śląskiego oraz są odpowiedzią na jego apel o użyczenie obiektów na rzecz ewentualnej konieczności izolacji osób, u których stwierdzono
by obecność wirusa SARS-CoV-2. Studenci, którzy muszą
pozostać na Osiedlu Studenckim, zostali przekwaterowani
do innych Domów Studenckich. Apeluje się o przejazd do
stałych miejsc zamieszkania, jeśli tylko zachodzi taka możliwość. Informacje dostępne są również na stronie Uczelni.
WYCHODZENIE POZA TEREN DOMU – zakwaterowani
mieszkańcy Domów Studenckich, którzy pozostają na terenie osiedla studenckiego, nie mogą wychodzić poza teren
obiektów w godzinach między 23.00 a 5.00. Zakaz obowiązuje niezależnie od dnia tygodnia. Zaleca się także opuszczanie DS jedynie w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb
wynikających z bieżących spraw. (Zarządzenie nr 65/2020
Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej).

BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ – – książki należy zamawiać online poprzez katalog OPAC. Odbioru zamówień można
dokonać: w Bibliotece w Gliwicach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w Filii w Katowicach we
wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00. Stanowiska
komputerowe dla czytelników oraz wszystkie czytelnie są nieczynne, nie ma możliwości korzystania ze zbiorów bezpośrednio
w Bibliotece. Naliczanie opłat za przetrzymane książki zostało
wstrzymane, a czas odbioru książek zamówionych w Wypożyczalni został zwiększony do 30 dni.

CZAS WOLNY
MROWISKO | SPIRALA – odwołane zostały wszystkie planowane imprezy i spotkania w terminie do 30 kwietnia br.
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Choć przewidywane jest zorganizowanie ich po przywróceniu możliwości działalności kulturalnej, istnieje możliwość
wykonania zwrotu biletów (należy wcześniej powiadomić
o tym administrację obiektów mailowo: mrowisko@polsl.
pl lub telefonicznie: 32-237-14-80). Dostęp do budynków
Mrowiska i Spirali również został ograniczony, więc w przypadku konieczności ich odwiedzenia, zaleca się uzgodnienie ww. kanałami komunikacyjnymi.
POMOC | PORADA – mimo wprowadzonych ograniczeń
w funkcjonowaniu Biura Karier Studenckich, wynikających
z konieczności unikania kontaktów bezpośrednich, student
nadal może skorzystać z pomocy w zakresie doradztwa:
zawodowego (691-441-028), psychologicznego (691-441028) oraz dotyczącego przedsiębiorczości (695-651-696).
SPORT – do 30 kwietnia nie ma możliwości korzystania
z usług lodowiska „Tafla” oraz kortów tenisowych działających w ramach Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej. Ograniczenia występują również w przypadku Hali Widowiskowo-Sportowej Areny Gliwice: mecze i zajęcia sportowe są
odwołane lub przeniesione na inny termin, a ścianka wspinaczkowa jest nieczynna.
SPOTKANIA TOWARZYSKIE – studenci proszeni są o powstrzymanie się od organizacji imprez towarzyskich i udziału
w nich, a także o unikanie wszelkich aktywności społecznych,
które mogłyby stwarzać ryzyko zarażenia się koronawirusem
(wskazane jest stosowanie się do zaleceń profilaktycznych,
a więc np. zachowanie odstępu min. 2 metrów od osób, które wykazują objawy infekcji dróg oddechowych).

EDUKACJA
PROPOZYCJE UCZELNIANE – Centrum Popularyzacji Nauki
Politechniki Śląskiej proponuje śledzenie swojego nowego
cyklu na Facebooku, realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji #zostanwdomu Codziennie są udostępniane materiały o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym.
TRYB ZDALNY – patrz: EDUKACJA ZDALNA

EDUKACJA ZDALNA
CZAS OBOWIĄZYWANIA – do 30 kwietnia br. z możliwością dalszego przedłużenia (Zarządzenie nr 65/2020 Rekto-
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ra Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej)
ĆWICZENIA – prowadzący ustalają ze studentami sposób
weryfikacji oraz oceny efektów cząstkowych. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie ustaleń zawartych w karcie
przedmiotu podlega archiwizacji przez prowadzącego.
EGZAMINY – patrz: EGZAMINY
FORMA ZAJĘĆ – zasady dostosowano do specyfiki zajęć,
w zależności od tego, czy dotyczą wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych, lektoratów, zajęć laboratoryjnych, wychowania fizycznego, czy seminariów. Udostępnione przez
prowadzącego w formie elektronicznej materiały dydaktyczne będą zabezpieczone poprzez konieczność podania
nazwy użytkownika i hasła, a więc tym samym wymagają
zalogowania się na Platformę Zdalnej Edukacji. Dokładne
informacje dot. przyjętej formy dostępne są na stronach
wydziałowych.
LEKTORAT – patrz: ćwiczenia.
LOGOWANIE SIĘ | REJESTRACJA – przed zalogowaniem
należy wybrać odpowiedni serwer Platformy Zdalnej Edukacji. Aby się zalogować, należy użyć danych uwierzytelniających przeznaczonych dla usługi poczty elektronicznej
w domenie @polsl.pl lub @student.polsl.pl. Poprawna
nazwa użytkownika to ciąg znaków poprzedzających znak
@ (at) . Należy zalogować się na Platformie przy pomocy
konta utworzonego w systemie SOTS dostępnym pod adresem https://sots.polsl.pl/student/. Każdorazowe zalogowanie się użytkownika oznacza jednocześnie akceptację
zapisów Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji oraz Polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych
osobowych.
PUNKTY ECTS – zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaje utrzymana liczba
punktów ECTS przypisana danemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów. Punkt ECTS odpowiada 25–
30 godzinom pracy studenta obejmującym organizowane
przez uczelnię zajęcia w trybie zdalnym oraz indywidualną
pracę związaną z tymi zajęciami. (Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość KLIKNIJ
SEMINARIUM – decyzja o formie prowadzenia seminariów
oraz dokumentowania efektów kształcenia podejmowana jest drogą wspólnych uzgodnień prowadzącego zajęcia
i prowadzącego przedmiot.
WYCHOWANIE FIZYCZNE – zajęcia wychowania fizycznego
będą realizowane po zakończeniu okresu obowiązywania
zarządzenia Rektora. Zaliczenie zajęć jest obowiązkowe ze
względu na wymagane efekty uczenia się określone przez
plan studiów i kartę przedmiotu.
WYKŁADY – w mocy pozostają ustalenia określone w karcie przedmiotu. Jednocześnie istnieje możliwość przystosowania formy zaliczenia wykładu do zdalnych warunków
pracy – wymaga to jednak uprzedniego uzgodnienia ze starostą grupy studenckiej oraz zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektora Kolegium Studiów.
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ZAJĘCIA LABORATORYJNE – te, które nie mogą być realizowane w trybie zdalnym, zostają zawieszone. Niezrealizowany wymiar zajęć laboratoryjnych podlega obligatoryjnej
realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia
się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie
przedmiotu, nie później jednak niż do dnia zakończenia
semestru.
ZAJĘCIA PROJEKTOWE – patrz: ćwiczenia.
ZALICZENIE – dla każdej formy zajęć wyznaczono podstawowe zasady dokonywania weryfikacji i oceny efektów
kształcenia; mogą zostać one uszczegółowione przez prowadzącego. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć jest posiadanie konta na Platformie Zdalnej Edukacji i korzystanie z niego.

EGZAMINY
PRZEDMIOTOWE – egzaminy podsumowujące rezultaty
kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów mogą
być przeprowadzane z użyciem technologii informatycznych. Realizacja egzaminów w sposób zdalny pociąga za
sobą konieczność ich kontroli, rejestracji, a także identyfikacji tożsamości studentów do nich podchodzących. Terminy zaliczeń i egzaminów w imieniu studentów konsultuje
starosta roku. Terminy te są zależne od szybkości realizacji
materiału – egzaminy mogą nastąpić w dowolnym czasie
w trakcie semestru. Szczegółowe informacje będą podawane na stronach poszczególnych wydziałów.
DYPLOMOWE – do odwołania będą przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających
kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację oraz identyfikację tożsamości studenta. Dla celów ich realizacji będzie
użytkowana infrastruktura informatyczna i oprogramowanie umożliwiające synchroniczną interakcję między dyplomowanym a komisją.

ERASMUS+
POMOC | KONTAKT – w sprawach związanych z przyjazdami i wyjazdami w ramach programu Erasmus+ prosimy
o kontakt z Sekcją Wymiany Międzynarodowej, e-mail:
mobility@polsl.pl, tel. 32 237 13 29.
ZAKAZ WYJAZDÓW I PRZYJAZDÓW – wszystkie krajowe
i międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy służbowe są zakazane do 30 kwietnia br. z możliwością przedłużenia. (Zarządzenie Rektora nr 65/2020)

KONKURS
KONKURS – został ogłoszony konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Na
mocy wprowadzonych ustaleń wszystkie osoby realizujące
czynności badawcze w związku z koronawirusem lub pragnące
wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu wspomożenia walki z pandemią mogły otrzymać specjalne wsparcie
finansowe. Szczegółowe informacje dostępne są w osobnym
artykule na stronie 20 (Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z 25 marca 2020 r. w sprawie konkursu pro-
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jakościowego na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19)

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW – na stronach poszczególnych jednostek i wydziałów można znaleźć informacje
o nowym sposobie komunikacji z wydziałowymi Biurami
Obsługi Studentów (z uwagi na działania prewencyjne
i ograniczanie kontaktów bezpośrednich do niezbędnego
minimum). Prosimy o zapoznanie się z komunikatami.

STAŻ I PRAKTYKA
PRAKTYKA DYPLOMOWA – ze względu na swoją specyfikę
termin jej realizacji nie może zostać przesunięty, pełnomocnik rektora ds. studenckich oraz kierunkowy opiekun
praktyk mogą zaproponować inny sposób zaliczenia tej formy aktywności.
PRAKTYKA ZAWODOWA – jeśli nie ma możliwości odbycia
planowanej praktyki, można (po uzyskaniu zgody pełnomocnika rektora ds. studenckich oraz kierunkowego opiekuna
praktyk) uzyskać wskazanie innego terminu jej realizacji.

BIURO KARIER STUDENCKICH – również BKS wprowadził
zmiany w sposobie organizacji pracy. Podstawową formą kontaktu jest ten realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym przypadku: kariera@polsl.pl) oraz telefonów
wyznaczonych dla kontynuacji poszczególnych zadań (m.in.
dot. programów szkoleniowych, stażowych itp.). Pracownicy
BKS zapewniają również możliwość wideorozmowy (Skype)
codziennie w godz. 10.00-12.00. Jest to również forma konsultacji zalecana w sprawie programu „Architekci CV”. W przypadku konieczności osobistego dostarczenia dokumentów,
należy to uczynić w środę między godz. 10.00 a 12.00. Szczegółowa informacja jest dostępna na stronie Biura i stronie
głównej Uczelni.

PROGRAMY STAŻOWE – aby uzyskać informacje na temat
realizowanych na Politechnice Śląskiej programów stażowych, należy skontaktować się z Biurem Karier Studenckich
pod wskazanymi numerami:

ZAŁATWIANIE SPRAW – zgodnie z najnowszymi zasadami
komunikacji międzyludzkiej, zarówno w zakresie działań
podejmowanych przez poszczególne osoby (studenci, pracownicy), jak i na poziomie kontaktu między jednostkami
organizacyjnymi, przypominamy, że zalecaną formą kontaktu jest ten realizowany za pośrednictwem telefonu oraz
poczty elektronicznej. Praca jednostek administracyjnych
została tak przystosowana, by móc przyjmować i przesyłać
dokumenty w formie elektronicznej. Tym samym, jeśli nie
ma konieczności osobistego pojawienia się na Uczelni, należy wybrać zdalną drogę załatwiania spraw.

DOKUMENTY – mogą być składane elektronicznie poprzez
skrzynkę podawczą e-PUAP (https://bip.polsl.pl/s_epuap.
aspx). W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe
jest złożenie dokumentów również pisemnie. W tym celu
należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z pracownikami Sekcji Spraw Stypendialnych, którzy wskażą miejsce
i czas złożenia dokumentów. Aktualne informacje dotyczące składania dokumentów stypendialnych dostępne są na
stronie Centrum Obsługi Studiów.

PROGRAMY SZKOLENIOWE – aby uzyskać informacje związane z programem „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”,
należy skontaktować się z Biurem Karier Studenckich pod
numerami telefonu: 691 441 028 lub 695 651 696. Kursy
językowe w ramach CIK będą realizowane zdalnie. Szczegóły BKS będzie przekazywać zainteresowanym (i zaangażowanym w dotychczasowe kursy) w najbliższym czasie.
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- „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”: 691 441 028
- Global Manufacturing Academy - FCA: 691 441 028
- Junior Engineer Project – Opel: 691 441 028

STYPENDIUM

KONTAKTY – pytania dotyczące spraw stypendialnych należy kierować w formie elektronicznej (stypendia@polsl.
pl) lub telefonicznie (32 237 11 56 lub 32 237 14 63).
WYPŁATA – stypendia oraz zapomogi zostaną wypłacone
zgodnie z harmonogramem wypłat.

ZDROWIE
Patrz: Dział – Zalecenia Zdrowotne – „Ochrona przed wirusem SARS-CoV 2 – informacje w pigułce”.

fot. pexel.com
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KONKURS PROJAKOŚCIOWY NA
DOFINANSOWANIE BADAŃ ZWIĄZANYCH ZE
ZWALCZANIEM COVID-19

Status uczelni badawczej zobowiązuje do aktywnego poszukiwania naukowych rozwiązań dotyczących powstrzymania pandemii wirusa SARS-CoV-2. Z myślą o usprawnieniu tego typu przedsięwzięć w życie weszło Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z 25 marca 2020
r. w sprawie konkursu projakościowego na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem
COVID-19. Na jego mocy wszystkie osoby realizujące czynności badawcze w związku z koronawirusem lub pragnące wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu wspomożenia walki z pandemią mogły otrzymać specjalne wsparcie finansowe.
– Jako uczelnia badawcza mamy szczególny obowiązek aktywnego włączania się w poszukiwania naukowych, skutecznych rozwiązań powstrzymania pandemii koronawirusa
(SARS-CoV-2). Aby efektywnie wspomóc Państwa zaangażowanie w tym obszarze, został ogłoszny na mocy Zarządzenia
konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19 – powiedział w specjalnym
komunikacie do Wspólnoty Politechniki Śląskiej JM Rektor
prof. Arkadiusz Mężyk. – Mam nadzieję, że to rozwiązanie
ułatwi Państwu realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie skutecznych rozwiązań w walce z zagrożeniem, które tak dotkliwie dotyczy nas wszystkich – dodał.
W ramach konkursu należało stworzyć zespoły badawcze,
badawcze o zdywersyfikowanym składzie (nie tylko pracownicy, ale także doktoranci i studenci). Kierownicy tak ukształtowanych grup byli zobowiązani do złożenia wniosku w Biurze Badań Naukowych w terminie do 8 kwietnia.
W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku rektor podejmuje decyzję w sprawie grantu, biorąc pod
uwagę ocenę dokonaną przez komisję. Ocenie podlegać będą: merytoryka (temat, przyjęte metody badawcze, rekomendacje uzyskane od autorytetów), potencjał
osobowościowy (dotychczasowy dorobek naukowy kierownika i członków zespołu, charakterystyka ewentualnych partnerów zewnętrznych) oraz projekt prac (w tym
m.in. harmonogram i wskazanie potrzebnego budżetu).
Przewidywane jest wsparcie grantowe w wysokości do
150 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie działalności
naukowej, takie jak:
• zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych
do prowadzenia badań,
• zlecenie usług niezbędnych do prowadzenia badań,
• zlecenie usługi w postaci studium wykonalności lub analizy przedwdrożeniowej,
• wynagrodzenie dla zespołu projektowego w wysokości
nie większej niż 25% wysokości przyznanego finansowania (w tym pochodne od wynagrodzenia),
• wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym, któremu
w wykazie MNiSW aktualnym na dzień wydania publikacji przyznano co najmniej 140 punktów,
• wyjazd na międzynarodową lub krajową konferencję po
przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu,
• pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem zgłoszeń patentowych przez rzeczników patentowych,

24

• odbycie stażu w ośrodku naukowym o uznanej renomie,
jeśli laureat dysponuje innymi środkami niezbędnymi do
sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbyciem stażu,
• wyjazd na spotkania związane z przygotowywaniem
wniosków o projekty międzynarodowe, potwierdzone
oficjalnym zaproszeniem zawierającym harmonogram
spotkania oraz temat planowanego projektu i nazwę
konkursu, na który ma zostać złożony wniosek, a laureat
dysponuje innymi środkami niezbędnymi do sfinansowania pozostałych kosztów związanych z wyjazdem.
W skład komisji opiniującej wchodzą Prorektor ds. Nauki
i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, Pełnomocnik Rektora ds. Priorytetowego Obszaru
Badawczego Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana
Medycyna prof. Joanna Polańska, Dziekan Wydziału Automatyki, EIektroniki i Informatyki, oraz prof. Marek Łos, Dyrektor Centrum Biotechnologii.
Więcej informacji dotyczących konkursu projakościowego
na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19 znajduje się w Zarządzeniu nr 64/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z 25 marca 2020 roku. KLIKNIJ
Politechnika Śląska oferuje także inne programy i konkursy
projakościowe, takie jak m.in.: program projakościowy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badaw"
cza", na granty za publikacje wydane od dnia 1 stycznia 2020
roku w czasopismach TOP1, TOP10, czasopismach Nature lub
Science oraz za monogafie w wysoko punktowanych wydawnictwach; konkurs projakościowy na dofinansowanie badań
o charakterze przełomowym; konkurs projakościowy na granty będące wsparciem dla osób rozpoczynających działalność
naukową w nowej tematyce badawczej, niezwiązanej z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej; program
projakościowy na granty w celu wydania recenzowanej monografii. Informacje o wszystkich programach oraz konkursach
projakościowych prowadzonych przez Uczelnię są dostępne
na stronie: KLIKNIJ
Uwaga! Następują zmiany terminów składania wniosków
niektórych programów projakościowych. Z obowiązującymi
zmianami i terminami można zapoznać się za pośrednictwem
Zarządzenia nr 66/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 31
marca 2020 r. KLIKNIJ
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RUSZYŁ PROGRAM „POLITECHNIKA
PRZECIW EPIDEMII”

Z myślą o usprawnieniu finansowym działalności związanej ze zwalczaniem COVID-19 Uczelnia uruchamia program „Politechnika przeciw epidemii”, w ramach
którego wszyscy zainteresowani mogą udzielić wsparcia pieniężnego na prace badawcze prowadzone na Politechnice Śląskiej.
Na potrzeby programu zostało wydzielone dedykowane
subkonto:
PL 20 1050 1214 1000 0024 6643 9409
Ze środków pozyskanych drogą wolnych datków naukowcy Politechniki Śląskiej będą mogli korzystać przy realizacji działań na rzecz walki z COVID-19, a także w prowadzeniu przedsięwzięć dotyczących innych chorób zakaźnych
oraz zminimalizowania konsekwencji stanu epidemii.
Bazując na idei finansowania społecznościowego, Politechnika Śląska zdecydowała się utworzyć swego rodzaju przestrzeń dla nowej formy wsparcia. Wpłaty są
w pełni dobrowolne i mogą zostać dokonane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prace nad wnioskami (za pomocą komunikatorów internetowych) będą dokonywane w ramach obrad specjalnej
komisji w składzie: JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz
Mężyk (przewodniczący komisji) oraz dr inż. Zygmunt
Łukaszczyk (wiceprzewodniczący Rady Uczelni), prof. dr
hab. inż. Bogusław Łazarz (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu), mgr Bożena Janiczek (Zastępca Kwestora ds. Kosztów i Funduszy Międzynarodowych), mgr
inż. Katarzyna Turoń (przewodnicząca Samorządu Doktorantów), inż. Edyta Piecuch (przewodnicząca Samorządu
Studenckiego).
Zachęcamy do zaangażowania się w inicjatywę Politechniki Śląskiej!

DODATKOWE ŚRODKI NA PROJEKTY PBL
I STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

Uwaga! Ruszają nowe konkursy! Zgłoszenie może obejmować odpowiednio: przedsięwzięcia oparte na realizacji kształcenia bazującego na PBL (Project-Based Learning)
albo projekty przeprowadzane przez studenckie koła naukowe. Inauguracja konkursów stanowi realizację jednego z zadań przewidzianych w ramach uczestnictwa Politechniki Śląskiej w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, związanego z aktywizacją społeczności studenckiej w obszarze badań naukowych.
Projekt, na podstawie którego organizowane są konkursy, jest prowadzony pod tytułem „Włączanie studentów
w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych
oraz nauczania zorientowanego projektowo”, stanowiąc
w ten sposób urzeczywistnienie zadań wynikających
z udziału Uczelni w IDUB (umowa nr 08/IDUB/2019/84
z dnia 16 grudnia 2019 roku).
Procedura wnioskowania, udzielania dofinansowania
i rozliczania określona została w regulaminach zawartych
w Zarządzeniach Rektora Politechniki Śląskiej (odpowiednio – projekty studenckich kół naukowych: w Zarządzeniu
nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca
2020 roku, a PBL: w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku).
Termin składania wniosków upływa 23 kwietnia 2020
roku. Z uwagi na stan epidemii procedury złożenia wymaganej regulaminem dokumentacji, a następnie obsługi wniosków będą bazować na narzędziach komunikacji
elektronicznej (mail oraz Platforma Zdalnej Edukacji).
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Szczegółowe informacje o I konkursie finansowania
kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, ogłoszonego przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Szkliniarza, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia można
przeczytać w ogłoszeniu. KLIKNIJ
Zachęcamy również do zapoznania się ze sposobem postępowania w przypadku chęci uczestnictwa w I konkursie finansowania projektów studenckich kół naukowych
w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza”. KLIKNIJ
Apeluje się o zwrócenie szczególnej uwagi na rozważenie
tematyki związanej z aktywnym poszukiwaniem rozwiązań dotyczących powstrzymania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz zwalczania jego skutków.
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PAKIET PROGRAMÓW PROJAKOŚCIOWYCH

Przypominamy, że na Politechnice Śląskiej uruchomionych zostało szereg programów projakościowych. Część z nich, to programy kontynuowane z poprzednich lat.
Jednak dostępnych jest wiele nowych bardzo atrakcyjnych programów, głównie
w związku z udziałem w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
Ich zestawienie, na bieżąco aktualizowane, znajduje się w zakładce Programy projakościowe (KLIKNIJ) dostępnej na stronie
głównej Uczelni. Przedstawia ono m.in. numery aktów prawnych wraz z linkiem do treści odpowiedniego aktu, informację
na temat procedury oceny, terminy i miejsce składania wniosków, adresatów programu, kluczowe warunki udziału w programie oraz rodzaj udzielanego wsparcia.
W związku z pandemią koronawirusa, terminy składania wniosków w niektórych konkursach zostały przedłużone do 30
kwietnia. Dotyczy to m.in. dofinansowania badań o charakterze przełomowym, czy też wsparcia dla rozpoczęcia działalności

naukowej w nowej tematyce badawczej. W dniu 23 kwietnia
upływają z kolei terminy składania wniosków na finansowanie
kształcenia zorientowanego projektowo PBL, a także na finansowanie projektów Studenckich Kół Naukowych.
W wyżej wymienionych programach szczególnie zachęcamy do
zgłaszania projektów związanych z aktywnym poszukiwaniem
rozwiązań dotyczących powstrzymania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz zwalczania jego skutków w wymiarze technicznym
i społecznym, jak również poszukiwaniem rozwiązań wspierających proces zdalnego kształcenia.

NCBR OGŁASZA KONKURS SZYBKA ŚCIEŻKA
„KORONAWIRUSY”

Rozwiązania wypracowane naukową, badawczą ścieżką zyskują coraz większe znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, który poprzez dostarczenie naukowcom koniecznych środków finansowych umożliwi sprawne prowadzenie badań
nad najbardziej istotnymi – ze zdrowotnego punktu widzenia – aspektami obecności
wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni społecznej.
Zakres tematyczny zagadnień obejmuje diagnostykę choroby (a więc np. udoskonalenie urządzeń wykrywających)
i weryfikację metod leczenia (wykorzystanie istniejących leków, produkcja nowych i tworzenie szczepionki).
Ponadto dotyka również kwestii profilaktyki w zakresie
nie tylko samych zakażeń, ale także kreowania rzeczywistości organizacyjnej (działania na rzecz „Polskiej tarczy
antywirusowej”: poprawy bezpieczeństwa biologicznego
i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego).
Środki finansowe przeznaczone na ten cel sięgają pułapu 200 mln złotych. – Uruchamiamy oszczędności, które
powstały na już zakończonych konkursach, i ogłaszamy
wyjątkową w swojej tematyce i formule Szybką Ścieżkę.
Co ważne, od razu planujemy ją jako działanie z długofalowymi efektami. To pierwsza taka inicjatywa, która ma
nam pozwolić walczyć z pandemią nie tylko teraz. Jednym
z kluczowych obszarów badawczych jest profilaktyka.
Wierzymy, że polscy naukowcy już teraz myślą o rozwiązaniach, które przydadzą się za rok czy kilka lat. Nasze
zadanie to pomóc im kreować bezpieczną przyszłość dzięki technologiom – wyjaśnia dr inż. Wojciech Kamieniecki,
Dyrektor NCBR. Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”
finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Ba26

dania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”.
Zgłoszone do dofinansowania projekty mogą obejmować
badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. – Liczymy na to, że
prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko
pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się
pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować
ich skutki – mówi były Wicepremier i Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. O wsparcie mogą
ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże
firmy, oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców
lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie
jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem
koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność
proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie
krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek.
Konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski.
Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31
grudnia 2020 r. do godz. 12.00. Szczegółowy harmonogram, wymagana dokumentacja konkursowa oraz informacje są dostępne na stronie NCBR. KLIKNIJ
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NABÓR DO KONKURSÓW NARODOWEGO
CENTRUM NAUKI
Organizowane przez Narodowe Centrum Nauki przedsięwzięcia różnią się między sobą
w kwestiach: okresu realizacji projektów, grupy docelowej, wielkości składu zespołów badawczych i wymagań im stawianych, wysokości budżetów konkursowych oraz finansowań
przydzielonych badaczom.
Do największego grona adresatów kierowany jest konkurs
OPUS, ponieważ w prace zespołów projektowych mogą
być zaangażowani studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. W ostatnim czasie nastąpiło również
poszerzenie formuły. Naukowcy mają możliwość ubiegania
się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy
międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych
z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń
badawczych. Kierownikiem projektu może być jednak tylko
osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno
dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Planowany czas realizacji badań mieści się w przedziale między 12
a 48 miesięcy.
Konkurs PRELUDIUM również jest przedsięwzięciem otwartym na naukowców na różnym szczeblu akademickim, choć
ze swojego grona wyklucza wszystkie osoby posiadające już
stopień naukowy doktora. W tym konkursie obowiązują odrębne reguły w zakresie zagadnień i liczebności grup badawczych. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany
z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, a zespoły projektowe mogą liczyć maksymalnie tylko trzy osoby (kierownik projektu, opiekun naukowy, jeszcze jeden naukowiec).

Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań
trwających 12, 24 lub 36 miesięcy.
POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach
programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich
i funduszy EOG na lata 2014-2021. NCN pełni rolę operatora
części programu poświęconej badaniom podstawowym.
Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców, a jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, którzy planują realizować swoje badania w Polsce.
Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa
lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Do wyboru jest jedna z dwóch opcji – 12 lub
24 miesiące – z możliwością przedłużenia, jednak nie więcej,
niż do 30 kwietnia 2024 roku.
Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na
stronie NCN.
Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (KLIKNIJ). Termin ich składania upływa 16 czerwca 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w grudniu 2020 r.

Druk przyłbic ochronnych / fot. Maciej Mutwil
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ZAJĘCIA W TRYBIE ZDALNYM
– CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ
Od 16 marca część zajęć i wykładów na Politechnice Śląskiej odbywa się w trybie zdalnym. Listy
przedmiotów prowadzonych w tej formule znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
Rozwiązanie to zostało wprowadzone z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19, w wyniku którego do odwołania zawieszono wykłady, zajęcia i konsultacje dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.
Podstawowe kwestie organizacyjne prowadzenia zajęć na odległość na Politechnice Śląskiej określa Zarządzenie nr 65/2020
Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej.
Zasady te dostosowano do specyfiki zajęć, w zależności od
tego, czy dotyczą wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych,
lektoratów, zajęć laboratoryjnych, wychowania fizycznego
czy seminariów.
WYKŁADY | ĆWICZENIA | SEMINARIA
Udostępnione przez prowadzącego w formie elektronicznej materiały dydaktyczne będą zabezpieczone poprzez
konieczność podania nazwy użytkownika i hasła, a więc
tym samym wymagają zalogowania się na Platformę Zdalnej Edukacji.
Weryfikacja i ocena efektów kształcenia będą różnić się
w zależności od formy zajęć:
a) W przypadku wykładów w mocy pozostają ustalenia
określone w karcie przedmiotu. Jednocześnie istnieje możliwość przystosowania formy zaliczenia wykładu do zdalnych warunków pracy – wymaga to jednak uprzedniego
uzgodnienia ze starostą grupy studenckiej oraz zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektora
Kolegium Studiów.
b) Prowadzący ćwiczenia, zajęcia projektowe i lektoraty
ustalają ze swoimi studentami sposób weryfikacji oraz oceny efektów cząstkowych. Dokumentacja potwierdzająca
spełnienie ustaleń zawartych w karcie przedmiotu podlega
archiwizacji przez prowadzącego.
c) Decyzja o formie prowadzenia seminariów oraz dokumentowania efektów kształcenia podejmowana jest drogą
wspólnych uzgodnień prowadzącego zajęcia i prowadzącego przedmiot.
ZAJĘCIA LABORATORYJNE
W okresie obowiązywania Zarządzenia zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być realizowane w trybie zdalnym,
zostają zawieszone. Niezrealizowany wymiar zajęć laboratoryjnych podlega obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania
wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych za28

jęć w planie studiów i karcie przedmiotu, nie
później jednak niż do dnia zakończenia semestru.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
W okresie obowiązywania Zarządzenia zajęcia z wychowania fizycznego zostają zawieszone. Po zakończeniu okresu
obowiązywania Zarządzenia zajęcia z wychowania fizycznego podlegają obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania
wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu.
PRAKTYKI ZAWODOWE
W obecnej sytuacji, jeśli nie ma możliwości odbycia planowanej praktyki, można (po uzyskaniu zgody pełnomocnika rektora ds. studenckich oraz kierunkowego opiekuna
praktyk) uzyskać wskazanie innego terminu jej realizacji.
W przypadku tzw. praktyki dyplomowej, która nie może
zostać opóźniona, pełnomocnik rektora ds. studenckich
oraz kierunkowy opiekun praktyk mogą zaproponować
inny sposób zaliczenia tej formy aktywności.
ZALICZENIA I EGZAMINY (także dyplomowe)
Egzaminy podsumowujące rezultaty kształcenia w ramach
poszczególnych przedmiotów mogą być przeprowadzane
z użyciem technologii informatycznych; w przypadku egzaminów dyplomowych aż do odwołania obowiązuje wyłącznie taka forma. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja
egzaminów w sposób zdalny pociąga za sobą konieczność
ich kontroli, rejestracji, a także identyfikacji tożsamości
studentów do nich podchodzących. Podczas egzaminów
dyplomowych użytkowane będzie oprogramowanie umożliwiające zachowanie synchronicznej interakcji między dyplomowanym a komisją.
Terminy zaliczeń i egzaminów w imieniu studentów konsultuje starosta roku. Terminy te są zależne od szybkości realizacji materiału – egzaminy mogą nastąpić w dowolnym
czasie w trakcie semestru. Szczegółowe informacje będą
podawane na stronach poszczególnych wydziałów.
Przypominamy, że do zaliczenia zajęć jest wymagana aktywność na Platformie Zdalnej Edukacji. Należy traktować ją jako
formę studiowania równą tradycyjnym sposobom kształcenia.
WAŻNE! Posiadanie konta na Platformie Zdalnej Edukacji i korzystanie z niego jest warunkiem koniecznym do
uzyskania zaliczenia zajęć.
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Listy przedmiotów prowadzonych przez poszczególne wydziały w trybie zdalnym znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.
PLATFORMA ZDALNEJ EDUKACJI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Operatorem i administratorem Platformy Zdalnej Edukacji,
za pomocą której odbywa się kształcenie w tzw. trybie na
odległość, jest Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Centrum udostępnia dedykowany system informatyczny, przeznaczony do wspomagania oraz prowadzenia
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Dla prowadzących zajęcia został przygotowany do dyspozycji specjalny szablon do tworzenia materiałów edukacyjnych oraz oprogramowanie do samodzielnego tworzenia
materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, wykorzystywa-

nych w kształceniu zdalnym.
Zarówno studenci, jak i prowadzący zajęcia mogą skorzystać również z działań pomocniczych Centrum Zdalnej Edukacji, należą do nich:
• wsparcie techniczne i szkolenia w zakresie zdalnej
edukacji,
• popularyzacja nowoczesnych metod kształcenia na
odległość,
• obsługa systemu HelpDesk dostarczającego pomoc
oraz wsparcie techniczne dla użytkowników Platformy Zdalnej Edukacji.

DISTANCE LEARNING
- WHAT YOU SHOULD KNOW
Due to the COVID-19 epidemic threat, lectures, classes and consultations for undergraduate students, doctoral and graduate students as well as other forms of
education, excluding classes which are conducted online, are suspended until further notice. From 16 March, some classes and lectures at the Silesian University
of Technology take place over the Internet. Preparations are underway to launch
distance learning in other subjects.
The basic organizational issues of conducting online classes at a distance are set out in the “Rector’s Resolution on
the introduction of rules for the implementation of lectures and other classes at the Silesian University of Technology in crisis situations related to preventing the spread of
SARS-CoV-2 virus.
The rules have been adapted to the specific character of classes such as: lectures, workshops, project classes, language
classes, laboratory classes, physical education or seminars.

b) Teachers conducting workshops, project and language
classes agree with their students how to verify and evaluate partial learning effects. Documentation confirming
compliance with the arrangements contained in the subject card is stored by a teacher.
c) The decision on the form of conducting seminars and on
the way the learning outcomes are documented is made
by mutual arrangements between a teacher conducting
classes and a teacher conducting a subject.

LECTURES | WORKSHOPS | SEMINARS
The didactic materials provided by a teacher in an electronic form will be secured. A username and a password
need to be provided. It requires logging into the Distance
Learning Platform.
Verification and assessment of learning outcomes will vary
depending on the type of classes:
a) As far as lectures are concerned, all arrangements set
out in the subject card remain in force. It is possible to
adapt the method of getting a lecture completion test to
remote work conditions - however this requires prior arrangement with a representative of a student group and
informing the director of the College of Studies via email.

LABORATORIES | PHYSICAL EDUCATION
Workshops taking place in laboratories as well as physical
education classes are suspended for the duration of the
Resolution (until further notice). They are obligatory to be
made up for after the traditional way of studying is restored. The deadline for the completion of laboratory classes
falls on the last day of the semester (thus the time to make
up for missed classes cannot exceed this date).
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APPRENTICESHIPS
In the current situation, if it is not possible to complete the
planned apprenticeship, you can obtain another deadline
for its completion (having obtained the consent of the Rec-
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tor's Plenipotentiary for Student Affairs and the consent of
the apprenticeship supervisor). In the case of the diploma
apprenticeship, which cannot be delayed, the Rector's Plenipotentiary for Student Affairs and the apprenticeship supervisor may suggest another way of completing this form
of activity.
COURSE COMPLETION TESTS I EXAMINATIONS (including
diploma examinations)
Examinations summarizing the learning outcomes of individual subjects can be conducted using IT technologies;
in the case of diploma examinations this is the only form
which applies until further notice. However, it needs to be
stressed that examinations carried out in a remote way
causes the need to control them, register and check students’ identity. During diploma examinations, software
will be used to maintain synchronous interaction between
the Graduate and the Committee.
On behalf of students dates of course completion tests
and examinations are agreed by the representative of
every student group. These dates depend on the pace of
material implementation - examinations can take place at
any time during the semester. Detailed information will be
provided on individual faculty websites.
We remind you that you need to be active on the Distance Learning Platform to successfully complete the course.
It should be treated as a form of study equal to traditional methods of education.
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DISTANCE LEARNING PLATFORM OF THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
These classes are conducted at the Silesian University of
Technology via Distance Learning Platform. Lists of subjects conducted remotely are published on every faculty
website. In order to successfully compete the course, it is
a prerequisite to have an e-learning account on the Platform and to use it.
The Distance Learning Centre of the Silesian University of
Technology is the operator and the administrator of the
Distance Learning Platform, through which the education
in the so-called distance mode is conducted. The Centre
provides a dedicated IT system designed to support and
conduct classes using distance learning methods and
techniques. For the lecturers a dedicated template for
preparing educational materials and a dedicated software
for preparing didactic and educational materials used in
distance learning have been prepared.
Both students and teachers may use support offered by
the Distance Learning Centre, including:
• technical support and training in distance learning,
• popularizing modern methods of distance learning,
• use of the HelpDesk system providing help and technical support for users of the Distance Learning Platform.
The University makes every effort to ensure that arranging
distance learning runs smoothly. Monitoring of the system
operation is carried out to ensure that the information
transfer is correct and uninterrupted.

fot. pexels.com
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PLATFORMA ZDALNEJ EDUKACJI – DYNAMIKA ZAJĘĆ
ZDALNYCH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ NABIERA TEMPA!
Od 16 marca aż do odwołania zaprzestaliśmy
w trybie kontaktowym.
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DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
W ZAKRESIE ZDALNEJ EDUKACJI

W celu podnoszenia efektywności kształcenia na odległość praca za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji może łączyć się z wykorzystaniem narzędzi online usprawniających tworzenie materiałów dydaktycznych i komunikację nauczyciel – student.

PLATFORMA ZDALNEJ EDUKACJI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ jest
systemem informatycznym przeznaczonym do wspomagania
oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Wykorzystuje platformę Moodle, która pozwala na personalizowanie edukacyjnego środowiska
w świecie wirtualnym. Platforma Zdalnej Edukacji jest dostępna
dla zarejestrowanych na niej studentów i nauczycieli akademickich wszystkich wydziałów i instytutów Politechniki Śląskiej.

TWORZENIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
Przygotowane za pomocą programów i aplikacji materiały dydaktyczne są udostępniane studentom w Platformie Zdalnej Edukacji.
Office 365
Office 365 to pakiet dla uczniów, studentów, nauczycieli, który zawiera m.in. programy Word, Excel, OneNote, PowerPoint
oraz Microsoft Teams. Jest dostępny na systemach Android,
Windows, iOS. Materiały przygotowane w programach Office
365 mogą zostać udostępnione w usłudze OneDrive, z której
użytkownik posiadający link będzie mógł je pobrać. Tworzone
pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje są również udostępniane za pomocą linku – użytkownicy z dostępem
do dokumentów nie tylko mogą je oglądać, ale także edytować, tworzyć nowe zapisy.
Power Point
Power Point to program pakietu Office, służący do tworzenia
prezentacji – również przy pomocy gotowych szablonów, animacji i stylów. Program jest chętnie wykorzystywany podczas
wykładów, a dzięki możliwości zapisania prezentacji w usłudze OneDrive lub na Platformie Zdalnej Edukacji, mogą być
one dostępne dla studentów o każdej porze.
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LaTeX
LaTeX to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu
tekstu. To także język znaczników, który służy do formatowania dokumentów tekstowych lub graficznych. Jest niezwykle
przydatnym oprogramowaniem, który służy tworzeniu m.in.
raportów technicznych, umożliwia kontrolę nad dokumentami, w których znajdują się tabele i rysunki, ułatwia skład
złożonych formuł matematycznych. Korzystanie z LaTeX może
służyć także tworzeniu materiałów dydaktycznych, o czym informuje mgr inż. Olaf Popczyk z Katedry Mechaniki i Inżynierii
Obliczeniowej Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
– Jest to system składu tekstu, który przede wszystkim służy
do składania tekstów naukowych. Podejrzewam, że znają ten
pakiet osoby, które prowadzą zajęcia, wykłady, zajmują się
nauką – wyjaśnia mgr inż. Olaf Popczyk. – Korzystam z różnych „paczek”, które są do niego dorzucone, np. grafikę tworzę w pakiecie Tikz. Tych narzędzi używam do tworzenia dokumentów dla studentów.
WeTransfer
WeTransfer to darmowa platforma służąca do przesyłania plików o dużych rozmiarach. Nie wymaga rejestracji. Po załadowaniu plików w platformie można uzyskać do nich link, a następnie przesłać go kolejnym osobom.
KOMUNIKACJA ONLINE
Narzędzia komunikacji online są wykorzystywane w celu organizowania indywidualnych konsultacji lub grupowych tele- lub
wideokonferencji ze studentami, a także udostępniania przygotowanych materiałów dydaktycznych.

fot. pexels.com
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Microsoft Teams
Microsoft Teams to platforma, która oferuje czat grupowy, konferencje wideo, połączenia konferencyjne. Umożliwia dostęp
do plików Word, Excel, Power Point, OneNote, które użytkownicy zespołu mogą wspólnie edytować w czasie rzeczywistym.
Microsoft Team jest dostępny w usłudze Office 365.
Skype
Dostępny w zasobach Microsoft komunikator Skype jest jednym z popularniejszych narzędzi do komunikowania się online. Umożliwia komunikację głosową oraz wideo, a także nagrywanie rozmów i udostępnianie widoku pulpitu.
Skype może być wykorzystywany w celu przeprowadzania
indywidualnych konsultacji bądź konferencji pomiędzy mniejszymi grupami ćwiczeniowymi i zdalnego przekazywania zadań bądź treści za pomocą tablicy.
– Prowadzę konsultacje online dla chętnych studentów poprzez Skype’a. Posiadam rozwiązania takiej firmy – IPEVO,
z której mam kamerę. Ona służy do tego, że studenci widzą,
co piszę. Studenci mają widok znad kartki. Kiedy nie przygotuję materiałów wcześniej, komunikuję się ze studentami w ten sposób. Rozwiązujemy zadania, odpowiadamy na
pytania. Udostępniam ekran, który mam, na Skypie – mówi
mgr inż. O. Popczyk.
Discord
Discord to komunikator do rozmów głosowych i tekstowych,
dostępny w wersji na komputer oraz telefon.
– Mam wykłady z trzech przedmiotów. Użyłem do tego programu Discord, który młody ludzie wykorzystują jako pomoc
do gier, do rozmów podczas grania online. Ta aplikacja pozwala, podobnie jak Skype, transmitować dźwięk, ale oprócz tego
pozwala na streamowanie, czyli przesyłanie obrazu – mówi
prof. Adam Długosz z Katedry Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. – To przydaje się do tego, że streamuję prezentację i pokazuję myszką
tak, jakbym na wykładzie pokazywał wskaźnikiem laserowym
i przerzucał kolejne slajdy.
Platforma Discord nie obejmuje możliwości prowadzenia wideokonferencji, natomiast umożliwia studentom włączenie
się do dyskusji poprzez skorzystanie z mikrofonu lub pisania
na czacie.
– W trakcie wykładu obserwuję tekst, który tam jest. Czasami
prowokuję pytanie i w tym momencie czekam, jak to na wykładach, aż ktoś odpowie – dodaje prof. A. Długosz.

33

Facebook / Messenger
Facebook to serwis ułatwiający komunikację za pomocą tworzenia grup – np. skierowanych do studentów danego roku,
specjalizacji, kierunku i wydziału. Utworzenie grupy umożliwia kontakt poprzez konwersację w postach, udostępnianie
plików, prowadzenie transmisji wideo na żywo,
Messenger to narzędzie utworzone przez Facebook. Ze względu na jego popularność ułatwia bardzo szybki kontakt z wieloma osobami. Daje możliwości przesyłania wiadomości tekstowych i załączników, prowadzenia rozmów głosowych oraz
przeprowadzania wideokonferencji.
– Mój wybór padł na Facebook, dlatego że szczególnie studenci są z tym narzędziem najlepiej zaznajomieni i istnieje duża
łatwość organizacji tego typu zajęć – wyjaśnia dr inż. arch.
Jakub Czarnecki z Wydziału Architektury.
Google Hangouts
Google Hangouts to aplikacja, z której można korzystać poprzez komputer lub smartfon i wykorzystywać do rozmów wideo, telefonicznych oraz tekstowych.
Zoom.us
Zoom.us to aplikacja dostępna na komputer i smartfon, służąca przeprowadzeniu tele- oraz wideokonferencji. Poza
możliwością połączenia głosowego, możliwe jest również korzystanie z czatu. Zoom.us jest wykorzystywany do przeprowadzania webinarów i spotkań, a także udostępniania dokumentów innym użytkownikom.
Edumeet
Platforma pozwalająca na przeprowadzania tele- oraz wideokonferencji. Aby skorzystać z tego narzędzia, jeden z użytkowników musi utworzyć nazwę konferencji, a następnie
podać ją innym osobom. Po wpisaniu nazw konferencji oraz
użytkownika, uczestnik spotkania zostanie dołączony do wybranej grupy. Poza połączeniem głosowym i wideo można korzystać także z czatu oraz narzędzi do udostępniania plików.
Zestawienie utworzone na podstawie rekomendacji Politechniki Śląskiej o narzędziach informatycznych oraz informacji
otrzymanych od nauczycieli akademickich.
Biuro Rzecznika Prasowego

PAKIET INFORMACYJNY
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ZALECENIA ZDROWOTNE

OCHRONA PRZED
WIRUSEM SARS-COV-2 –
INFORMACJE W PIGUŁCE
PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
POMOC – w przypadku zaobserwowania u siebie objawów
takich jak gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni oraz
podejrzenie o zarażenie się koronawirusem (np. poprzez
kontakt z osobą chorą) należy zawiadomić telefonicznie
najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub bezpośrednio udać się do oddziału chorób zakaźnych.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI – pracownicy, u których
stwierdzono zachorowanie wywołane SARS-CoV-2, oraz
osoby objęte kwarantanną domową lub sanitarną są zobligowane do niezwłocznego poinformowania kierownika jednostki/komórki organizacyjnej mailowo lub telefonicznie.
(Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej…)

wlekłymi chorobami, z obniżoną odpornością), oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
Źródło: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/zostan-w-domu

ŹRÓDŁA INFORMACJI
INFORMACJE – należy korzystać tylko z rzetelnych źródeł
informacji, znajdujących się na stronach GIS, Ministerstwa
Zdrowia oraz WHO.
KOMUNIKACJA UCZELNIANA I POZAUCZELNIANA – patrz
Dział: Kontakty

ZAPOBIEGANIE
OCHRONA ZDROWIA – w przypadku łagodnych objawów
chorobowych, które nie są spowodowane zarażeniem koronawirusem (brak kontaktu z osobą zakażoną, brak wyjazdów za granicę), należy pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia.
PROFILAKTYKA – aby zapobiegać zarażeniu się koronawirusem, należy:
• często myć ręce, używając mydła i wody, lub dezynfekować je płynami na bazie alkoholu (min. 60%); podczas kaszlu i kichania: zakryć usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką, następnie natychmiast wyrzucić zużytą chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
• unikać skupisk ludzi i zachować bezpieczną odległość –
co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi
osobami, szczególnie tymi, które kaszlą, kichają i mają
gorączkę;
• nie dotykać oczu, nosa i ust – dłonie dotykają wielu
powierzchni, które mogą być skażone wirusem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – we wszystkich obiektach Uczelni
znajdują się płyny dezynfekujące. Powierzchnie szczególnego ryzyka roznoszenia wirusa, takie jak klamki, drzwi,
poręcze, są na bieżąco dezynfekowane. Po umyciu rąk zaleca się wytarcie w ręczniki papierowe i nieużywanie suszarek elektrycznych.
ZOSTAŃ W DOMU – akcja „Zostań w domu” (#zostańwdomu) ma na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów, zadbanie o bezpieczeństwo, w szczególności seniorów i osób
znajdujących się w grupie ryzyka (osób po 60 r.ż, osób z prze35
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KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Szanowni Studenci
Szanowni Doktoranci
Ze względu na podjęte działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej i kolejnymi przypadkami
zachorowań na COVID-19 w Polsce informujemy, że do niezbędnego minimum zostają
ograniczone bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni oraz kontakty
pracowników ze studentami i doktorantami.
Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny.
Składanie lub odbieranie dokumentów osobiście będzie możliwe tylko w uzasadnionych, pilnych
przypadkach – po dokonaniu wcześniejszych ustaleń telefonicznie bądź e-mailowo. Miejsce i czas
złożenia lub odbioru dokumentów wskażą pracownicy Biura Obsługi Studentów.
Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.
Przeprowadzono działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania
ważności legitymacji studenckich. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał
12 marca rozporządzenie, na mocy którego ich ważność zostanie automatycznie przedłużona do 31
maja. Podobne rozwiązanie dotyczy legitymacji doktoranckich.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce
o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy stosować się do
poleceń i wytycznych pracowników Politechniki Śląskiej.
Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się
do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Prosimy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które
znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus
i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590.
Aktualne informacje dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej są publikowane
na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.polsl.pl
Główny Inspektorat
Sanitarny

Koronawirus:
informacje i zalecenia
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ANNOUNCEMENT ADDRESSED TO STUDENTS AND DOCTORAL STUDENTS
Dear Students
Dear Doctoral Students
Due to the precautionary measures taken to prevent the spread of the SARS-CoV-2 virus in the academic
community of the Silesian University of Technology and subsequent cases of COVID-19 in Poland, we
would like to inform you you that direct contacts between University employees and contacts between
employees and students and doctoral students are limited to the necessary minimum.
The basic form of contact is via e-mail correspondence and telephone contact. Submitting or collecting
documents in person will only be possible in justified and urgent cases - upon prior arrangements
made via phone or e-mail. The place and time of submitting or collecting documents will be indicated
by the employees of the Student Services Office.
All cases will be considered individually.
Legislative activities have been carried out to eliminate the need to confirm the validity of student IDs.
On 12 March, the Minister of Science and Higher Education Jarosław Gowin signed a regulation under
which their validity will be automatically extended until 31 May. A similar solution applies to doctoral IDs.

Due to the current epidemiological situation, for the sake of
our common health security, please follow the instructions
and guidelines of the employees of the Silesian University of
Technology.
At the same time, we encourage you to follow the recommendations of the State Sanitary Inspectorate
and to comply with the guidelines of the sanitary services referring to quarantine and hygiene rules.
Please, use only credible sources of information regarding coronavirus.
This can be found on public institution websites such as:
www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus
and you may also call the National Health Fund toll-free helpline number 800-190-590.
Current information for the academic community of the Silesian University of Technology is published on
the University website at: www.polsl.pl

Chief
Sanitary Inspectorate

Coronavirus: information
and recommendations

Silesian University
of Technology website
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KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
WS. ORGANICZENIA KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH
Szanowni Współpracownicy
Ze względu na podjęte działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej i kolejnymi przypadkami
zachorowań na COVID-19 w Polsce informujemy, że do niezbędnego minimum zostają ograniczone
bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni oraz kontakty pracowników ze
studentami i doktorantami.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki
Śląskiej, kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
Zgodnie z § 8 ust. 1: „W komunikacji wewnętrznej zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich
poprzez wykorzystywanie korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych oraz innych form
komunikacji elektronicznej, a także przekazywanie wszelkiej dokumentacji papierowej wyłącznie
pocztą wewnętrzną”.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce
o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy stosować się do
poleceń i wytycznych pracowników Politechniki Śląskiej.
Apelujemy o unikanie osobistego przychodzenia do biur administracyjnych na terenie kampusu
Politechniki Śląskiej.
Zachęcamy do zachowania spokoju i korzystania wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji
o koronawirusie. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji prosimy o śledzenie informacji,
które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
• Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl
• rządowych, na których publikowane są najważniejsze komunikaty dot. sytuacji społecznej
związanej z koronawirusem w Polsce oraz zalecenia i wskazówki, gov.pl/koronawirus
• Politechniki Śląskiej, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dla społeczności akademickiej
Uczelni. www.polsl.pl
Główny Inspektorat
Sanitarny
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ANNOUNCEMENT ADDRESSED TO EMPLOYEES OF THE SILESIAN
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TO LIMIT THE DIRECT CONTACT
Dear Colleagues,
Due to the precautionary measures taken to prevent the spread of the SARS-CoV-2 virus in the
academic community of the Silesian University of Technology and subsequent cases of COVID-19
in Poland, we would like to inform you dthat direct contact between University employees
and direct contact between employees and students and doctoral students is limited to
the necessary minimum.
Pursuant to Resolution No 65/2020 of 25 March 2020 on preventing the spread of COVID-19
virus in the academic community of the Silesian University of Technology, contact between
University employees is limited to the necessary minimum.
According to Art. 8, Section 1: „In internal communication, it is recommended to limit direct
contact by using email correspondence and telephone, as well as forwarding all paper
documentation by means of internal mail system.”

Due to the current epidemiological situation, for t he sake of
our common health security, please follow the instructions
and guidelines of the employees of the Silesian University of
Technology.
We urge you to avoid personal visits to administrative o ffices on the premises of the Silesian
University of Technology campus.
We encourage you to remain calm and use only reliable sources of information regarding coronavirus.
Due to the dynamic development of the situation, please follow the information that can be found
on public institution websites such as:
Chief Sanitary Inspectorate, www.gis.gov.pl
Government websites, where the most important announcements concerning social situation related
to coronavirus in Poland are published, gov.pl/koronawirus, as well as follow recommendations
and guidelines of the Silesian University of Technology, where current information for the academic
community of the University is published www.polsl.pl

Chief
Sanitary Inspectorate

Coronavirus: information
and recommendations

Silesian University
of Technology website
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KONTAKTY
WEWNĄTRZUCZELNIANE
W jakiej sprawie?
•

W sprawie zgłoszenia nieobecności wynikającej
z przebywania na kwarantannie:
- studenci i doktoranci powinni przesłać wiadomość o nieobecności do Centrum Obsługi Studiów na
adres e-mail: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58,
32 237 19 87, 32 237 11 90);
- pracownicy powinni zgłosić nieobecność kierownikowi jednostki/komórki organizacyjnej, który jest zobowiązany każdorazowo przesłać wiadomość e-mail
do Działu Zasobów Osobowych.

•

W sprawach związanych z przyjazdami i wyjazdami
w ramach programu Erasmus+:
Sekcja Wymiany Międzynarodowej, e-mail: mobility@polsl.pl, tel. 32 237 13 29.

•

rr8-brpr@polsl.pl, rzecznik.prasowy@polsl.pl lub telefonicznie 32 237 11 80, 32 237 11 81.

W innych sprawach prosimy kierować zapytania na adres Biura Rzecznika Prasowego, e-mail:

•

W sprawie funkcjonowania Platformy Zdalnej Edukacji należy korzystać z pomocy systemu HelpDesk
(https://cze.polsl.pl/mod/page/view.php?id=23) lub
w pilnych sprawach kontaktować się na numer telefonu: +48 695-555-006.

•

W sprawach organizacyjnych lub doradczych Biura
Karier Studenckich należy kontaktować się mailowo: kariera@polsl.pl, telefonicznie lub przez Skype’a
(codziennie w godz. 10:00-12:00).
Doradztwo:
- zawodowe: 691-441-028
- psychologiczne: 691-441-028
- ds. przedsiębiorczości: 695-651-696
Konkurs "Mój Pomysł na Biznes": 695-651-696

KORONAWIRUS - sprawdzone źródła informacji
Prosimy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które
znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:
www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii
Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590.
Aktualne informacje dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej są publikowane na
stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.polsl.pl oraz na profilu Samorządu Studenckiego na portalu Facebook www.facebook.com/Samorzad.Studencki.Pol.Sl

Główny
Inspektorat Sanitarny
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KONTAKTY
Programy stażowy:
-"Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym": 691-441-028
- Global Manufacturing Academy - FCA: 691-441-028
- Junior Engineer Project - Opel: 691-441-028
Programy szkoleniowy: "Politechnika Śląska jako
Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje": 691-441-028, 695-651-696
Programy:
- Corporate Readiness Certificate: 691-441-028
- Palo Alto Networks Academy: 691-441-028
Program „Veni, vidi, vici?": 691-441-028,
695-651-696
Konsultacje w ramach programu "Architekci CV" realizowane są przez Skype: Biuro Karier Studenckich
Politechniki Śląskiej.
KONTAKTY ZEWNĘTRZNE
•

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590.

•

Całodobowy punkt informacyjny Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
– 32 351 23 00.

•

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gliwicach – 32 338 05 00.

ODDZIAŁY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:
Bytom – Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, Oddział
Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Al. Legionów 49.
Chorzów – Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Oddział
Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych
Niedoborów Odporności Kliniczny, ul. Zjednoczenia 10.
Cieszyn ¬ Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Bielska 4.
Częstochowa – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
N.M.P., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7.
Racibórz – Szpital Rejonowy im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, ul. Gamowska 3.
Tychy – Megrez Sp. z o.o., Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. Edukacji 102.
Zawiercie – Szpital Powiatowy w Zawierciu, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym, ul. Miodowa 14.

WYKAZ TELEFONÓW DO POWIATOWYCH STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGCIZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:
Bielsko-Biała		

504 022 816

Bytom			

605 745 817; 609 582 303; 695 025 532

Chorzów			

692 180 830

Cieszyn			

502 281 673

Częstochowa		

661 868 810

Dąbrowa Górnicza

795 513 569

Gliwice			

666 227 205

Jaworzno		

690 538 610; 512 306 935

Katowice 		

660 686 917

Kłobuck			

608 655 241

Lubliniec		

604 619 629

Myszków		

603 779 492

Racibórz			

604 106 359

Ruda Śląska		

668 164 330

Rybnik			

508 450 028; 609 519 192

Sosnowiec		

500 060 599

Tychy			

512 370 717

Wodzisław Śląski		

601 499 841

Zawiercie		

607 131 032

Żywiec			

605 538 283
fot. pexel.com
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