
Zarządzenie Nr 63/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 8 września 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje:  

 
§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 

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

społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wprowadzam 

następujące zmiany: 

 

1. W § 4a ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Od 4 maja 2021 r. do odwołania, pod warunkiem zachowania ciągłości pracy jednostki i 

realizacji jej zadań, wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z 

wyłączeniem pracowników obsługi) obowiązuje system pracy mieszanej tj. wykonywanej w 

formie stacjonarnej naprzemiennie z pracą zdalną, przy czym co najmniej połowę dni 

roboczych w miesiącu pracownik zobowiązany jest wykonywać w formie stacjonarnej.” 

 

2.  W § 4a ust. 14 otrzymuje brzmienie:  

 

„14. Pracownik w czasie wykonywania pracy zdalnej zobowiązany jest do: 

a)  pozostawania do dyspozycji bezpośredniego przełożonego w godzinach pracy  

zgodnych z umową o pracę i przyjmowania do realizacji bieżących zadań  

przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności  

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

b)  bieżącego informowania bezpośredniego przełożonego o wynikach swojej pracy 

oraz przedstawiania wyników swojej pracy. 

c) niezwłocznego załatwiania spraw służbowych w formie korespondencji elektronicznej lub 

w przypadku dużego stopnia skomplikowania sprawy, co najmniej potwierdzania 

odebrania e-maila w sprawach służbowych, bez zwłoki w dniu ich otrzymania, jeśli 

zostanie poproszony przez nadawcę o potwierdzenie odbioru korespondencji”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                Rektor 

 

 

             prof. dr hab. Jacek Woźny 


