
Zarządzenie Nr 47/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 9 marca 2020 r. 

 

w sprawie działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa 

wśród pracowników, studentów i doktorantów uczelni 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy i kształcenia z dnia 30 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) w zw. z ustawą z dnia 2 marca 

2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych 

zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

Mając na uwadze narastające zagrożenie dla dużych skupisk ludzi rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-Co-V-2 (koronawirus) wprowadza się działania zmierzające do ograniczenie tego ryzyka. 

§ 2 

Powołuje zespół monitorujący zagrożenia dla pracowników, studentów i doktorantów UKW w 

składzie: 

1) Małgorzata Łochowicz (Inspektor BHP) – przewodnicząca 

2) Magdalena Lanowska (specjalista ds. BHP i Ppoż.) - sekretarz 

3) Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia  

4) Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy 

5) Kanclerz 

6) Kierownicy Podstawowych Jednostek Organizacyjnych 

7) Kierownik Domu Studenta 

8) Kierownik Działu Promocji 

§ 3 

1. Zespół, o którym mowa w § 2 ma za zadanie monitorować na uczelni sytuację związaną z 

ryzykiem wystąpienia Koronawirusua wśród pracowników, studentów i doktorantów uczelni oraz 

podejmowania działań zmierzających do zminimalizowania tego ryzyka, w tym działań zalecanych 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności:  

1) skutecznego informowania społeczności akademickiej o działaniach ochronnych, 

profilaktycznych, 

2) przeanalizowanie kontaktów pracowników, studentów i doktorantów ze środowiskami i 

miejscami, w których ryzyko występowania koronawirusa może być większe, 

3) rozeznanie możliwości dokonania dodatkowych zakupów środków odkażających oraz 

środków czystości oraz bieżące kontrolowanie ich dostępności na uczelni we wszystkich 

sanitariatach, 

4) przygotowanie koncepcji i w razie potrzeby przedstawienie sposobu organizacji kwarantanny 

domowej dla pracowników studentów, doktorantów podejrzanych o zakażenie  

koronawirusem, 

5) utrzymywanie roboczych kontaktów z regionalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi, 



6) monitorowanie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych komunikatów 

oraz aktów prawnych wydanych przez organy państwowe w związku z ograniczeniem 

rozprzestrzeniania się koronowirusa, 

7) informowanie Rektora o stwierdzonych okolicznościach mogących mieć związek z 

zagrożeniem dla pracowników, studentów i doktorantów uczelni oraz przedstawianie 

propozycji podejmowania stosownych do tych okoliczności działań. 

2. Spotkania całego zespołu, o którym mowa w § 2 organizowane będą doraźnie, stosownie do 

potrzeb. O planowanym spotkaniu informuje przewodniczący zespołu.  

3. W razie nieobecności któregokolwiek z członków zespołu poczynione na spotkaniu ustalenia są 

przekazywane także nieobecnemu członkowi, chyba, że na spotkaniu w zastępstwie obecna była 

wyznaczona przez niego osoba. 

 

§ 4 

Bieżące zalecenia oraz obowiązki dla pracowników, studentów i doktorantów w sytuacji gdy zajdzie 

taka potrzeba ze względu na zaistniałe okoliczności będą podawane do publicznej wiadomości w 

formie komunikatów na stronie uczelni. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                                                                                                                  Rektor 

                                                                        

                                                                                        prof. dr hab. Jacek Woźny  

 


