
Zarządzenie Nr 65/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 3 czerwca 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). 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. przedłuża się zawieszenie wszelkich wydarzeń o charakterze 

otwartym np.: konferencje, sympozja, imprezy, występy artystyczne i sportowe oraz inne 

tego typu spotkania organizowane w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  

2. Do dnia 14 czerwca 2020 r. przedłuża się zawieszenie korzystania z infrastruktury UKW 

przez podmioty i użytkowników zewnętrznych. 

3. Do dnia 31lipca 2020 r. przedłuża się zamknięcie basenu. 

4. Przedłuża się zawieszenie wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników, 

doktorantów i studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

5. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych. 

 

§ 2 

1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo 

kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez 

koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie 

pracownika bez zbędnej zwłoki do Biura Rektora. 

3. Studenci i doktoranci krajowi oraz zagraniczni przebywający na uczelni mają obowiązek 

informowania niezwłocznie o podejrzeniu infekcji COVID-19 – informację należy 

przekazać na adres e-mail: rektor@ukw.edu.pl 

 

§ 3 

1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących 

podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do: 

1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez 

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; 

2) zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnychprzy zastosowaniu 

środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 zgodnie 

z rekomendacjami GIS, MNiSW i UKW, 

3) w przypadku wystąpienia ewentualnych trudności z zachowaniem bezpieczeństwa 

pracy, przesłania na adres: kanclerz@ukw.edu.pl informacji o problemach wraz z 

propozycją rozwiązań w celu uzgodnienia. 

 

 

 



§ 4 
1. Pracownicy administracyjni Uniwersytetu zobowiązani są do wykonywania pracy w ramach 6-

godzinnego czasu pracy w formie stacjonarnej na terenie Uniwersytetu (w godz. 8.00 – 14.00) do 

odwołania. 

2. W uzasadnionych przypadkach przełożony pracownika administracyjnego może zdecydować o 

przywróceniu 8-godzinnego czasu pracy w formie stacjonarnej na terenie Uniwersytetu. 

3. Pracownicy obsługi Uniwersytetu zobowiązani są do wykonywania pracy w ramach wymiaru 

czasu pracy, obowiązującego indywidualnie w umowie o pracę. 

4. Odpowiedzialnymi za przywrócenie świadczenia pracy są: 

- Kanclerz – dla administracji centralnej i obsługi 

- Rektor, prorektorzy, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy – dla 

pozostałej administracji i biblioteki. 

 

§ 5 

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym 

zarządzeniem. 

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 62/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

21 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród 

społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 


