
Zarządzenie nr 59/2019/2020 
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 12 maja 2020 r. 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 55/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy. 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), w związku 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. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. 2020r., poz. 455).   

 
zarządzam, 

co następuje: 

 
§ 1 

W Zarządzeniu Nr 55/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 
kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród 
społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wprowadzam 
następujące zmiany: 

 
1. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Zasady określone w § 1 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. 
włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.”  

 
2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.Zasady określone w § 2 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. 
włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.”  

 
3. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zajęcia dla studentów i doktorantów mają być prowadzone jedynie w formie zdalnej.” 
 
4. W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

     „5.Zamyka się  dla czytelników Bibliotekę UKW, z tym zastrzeżeniem, że obiegówki będą 
na bieżąco rozliczane a od dnia 18 maja 2020 r. możliwa będzie usługa skanowania dla 
pracowników będących nauczycielami akademickimi, doktorantów oraz studentów 
ostatnich roczników.  

 



5. W § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6.Zasady określone w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 24 
maja 2020 r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.”   

 
6. W § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazania harmonogramu 
pracy poszczególnych pracowników od dnia 18 maja do 24 maja br. swoim bezpośrednim 
przełożonym oraz do kanclerza UKW na adres mailowy kanclerz@ukw.edu.pl. do dnia 24 
maja br. włącznie.” 
 
7. W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Zasady określone w § 4 obowiązują od dnia 14 kwietnia 2020r. do dnia 24 maja 2020 
r. włącznie z możliwością dalszego przedłużenia.”  

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
  Rektor 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 
 


