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ZARZĄDZENIE PREZESA FUNDACJI  
 

Zarządzenie Prezesa Fundacji nr 1/2020/P z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy Fundacji Progress and Business w Krakowie jako jednostki organizacyjnej 

wykonującej zadania o charakterze publicznym w okresie zagrożenia wirusem SARS CoV-2 (COVID-

19).  

Na podstawie §10 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491), mając na celu 

ograniczenie ryzyk związanych z epidemią i maksymalizację ochrony pracowników przed zakażeniem 

wirusem COVID-19, zarządzam co następuje: 

§ 1 

1.1 W celu ochrony zdrowia obsługiwanych interesantów i pracowników Fundacji wyłącza się 

bezpośrednią obsługę interesantów w biurze Fundacji Progress and Business w Krakowie. Lokale 

Fundacji dostępne będą bezpośrednio jedynie dla pracowników Fundacji i członków jej organów. 

1.2 Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu interesantów, podwykonawców i dostawców 

z pracownikami Fundacji. Dostawcy powinni pozostawić zamówiony towar przed wejściem do lokalu 

i poczekać na jego sprawdzenie w bezpiecznej odległości. Wszelkich płatności należy dokonywać 

wyłącznie przelewem lub kartą bankową w formie przedpłaty lub zapłaty po dostawie.  

1.3 Zawieszone do odwołania zostają wizyty pracowników w innych instytucjach i delegacje służbowe. 

§ 2 

Osoby i organizacje, które zamierzają skontaktować się z jednostkami organizacyjnymi Fundacji, 

w szczególności firmy z obszaru Małopolski będące klientami lub potencjalnymi klientami Centrum 

Transferu Wiedzy w ramach projektu “SPIN-Małopolska” powinny korzystać z poczty elektronicznej, 

formularzy kontaktowych na stronach www.pbf.pl, www.roadmapping.pl lub kontaktować się z biurem 

Fundacji telefonicznie.  

§ 3 

3.1. W sytuacji, w której niezbędna jest wizyta w biurze Fundacji osoby współpracującej, osoba ta 

(“Gość”) przed wejściem do lokalu zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia o ryzyku 

epidemiologicznym, które jest dostępne na recepcji Fundacji. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek czynników ryzyka wizyta w Fundacji nie jest możliwa.  

3.2. Pracowników i gości Fundacji obowiązują zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące 

utrzymania ostrożności i higieny osobistej. Szczegółowe zasady określi Kierownik Biura Fundacji. 

§ 4 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 r. i jest ważne do odwołania. 

 

Kraków, dnia 23 marca 2020 r.          (- - -) 

      Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski 

        Prezes Fundacji 

http://www.pbf.pl/
http://www.roadmapping.pl/

