
Zarządzenie Nr 100/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 27 września 2021 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 

1. Przedłuża się zawieszenie wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z wyjątkiem wyjazdów do państw Unii Europejskiej. 

2. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych, z wyjątkiem gości z 

państw Unii Europejskiej. 

3. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki ust i nosa w 

przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, schody, windy, łazienki itp.) budynków 

Uniwersytetu. 

4. Do odwołania nakłada się obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków 

Uniwersytetu lub w salach zajęciowych. 

5. W budynkach Uniwersytetu funkcjonują izolatoria przeznaczone dla osób, u których 

wystąpiły objawy chorobowe wskazujące na zarażenie koronawirusem. 

 

§ 2 
1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo 

kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez 

koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną lub izolacją. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać informację o chorobie 

pracownika bez zbędnej zwłoki do Inspektoratu BHP i P.poż. na adres e-mail: 

mloch@ukw.edu.pl lub  lanm@ukw.edu.pl. 

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

informowania niezwłocznie o podejrzeniu infekcji COVID-19 kwarantannie lub izolacji – 

informację należy przekazać na adres e-mail: mloch@ukw.edu.pl lub  lanm@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) bieżącego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny 

Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego; 

2) zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych przy zastosowaniu 

środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 zgodnie z 

rekomendacjami GIS, MEiN 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. 
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3. Monitorowaniem zagrożeń związanych z koronawirusem oraz podejmowaniem działań 

zmierzających do zminimalizowania ryzyka dla pracowników, studentów i doktorantów 

UKW zajmuje się zespół powołany Zarządzeniem Nr 47/2019/2020 Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego z dnia 9 marca 2020 r.  

 

§ 4 
1. Zobowiązuję pracowników do ograniczenia kontaktów osobistych w pracy oraz 

korespondencji w formie papierowej.  

2. W celu zapewnienia niezbędnej komunikacji zobowiązuję pracowników do 

wykorzystywania: kontaktów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, platformy MS 

Teams. 

3. Korespondencję papierową należy przekazywać przez Kancelarię Główną. 

4. Korespondencja papierowa podlega 24-godzinnej kwarantannie. 
 

§ 5 

W budynkach Uczelni mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących zarażenie koronawirusem (w szczególności takich jak: gorączka, kaszel i 

infekcja górnych dróg oddechowych, duszność, zmęczenie i bóle mięśniowe) oraz gdy 

współmieszkańcy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

§ 6 

W przypadku zmian organizacyjnych w Uczelni związanych z sytuacją epidemiczną najemcy 

mogą być zwolnieni z opłat na indywidualny wniosek. 

 

§ 7 
Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym 

zarządzeniem lub w przypadkach stosowania odstępstw. W razie braku decyzji Rektora w 

sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
 

§ 8 
Traci moc 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. 
  

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.  

 
 

   Rektor  

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 


