
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

   z dnia 11 marca 2020 r. 

 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności 

akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

 

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu UKSW, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz 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), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Powołuje się odrębną decyzją zespół ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2 złożony  

z mikrobiologów, wirusologów i lekarzy. 

 

§ 2 

1. Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, 

sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie.  

2. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych 

pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.  

3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gości 

zagranicznych.  

4. Studenci zakwaterowani w domach studenckich bezwzględnie dostosowują się do zarządzeń 

administracji właściwego obiektu. 

 

§ 3 

1. Odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych i kursów  

i zobowiązuje się nauczycieli akademickich do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie 

elektronicznej, a w szczególności z wykorzystaniem platformy Moodle.  

2. Zawiesza się zajęcia wychowania fizycznego.  

3. Dopuszcza się prowadzenie seminariów dyplomowych, dla studentów ostatniego roku studiów, za 

obopólną zgodą promotora i studenta z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

4. Dopuszcza się procedowanie postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych z zachowaniem 

wszelkich ostrożności. 

5. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną UKSW i biblioteki wydziałowe. 

6. Dziekani poszczególnych wydziałów zobowiązani są do: 



1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;  

2) utrzymywania kontaktu z nauczycielem akademickim i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej;  

3) raportowania na bieżąco o sytuacji na wydziale zespołowi, o którym mowa w § 1 na adres 

wirus@uksw.edu.pl  

  

§ 4 

W celu organizacji zajęć w formie, o której mowa w § 3 ust. 1, Uniwersytet udziela wsparcia 

technicznego przez następujące jednostki: 

1) Centrum Systemów Informatycznych, sekcja AV – Dewajtis 5, pok. 211, tel. 22 561 88 72; 

2) Centrum Systemów Informatycznych, sekcja AV – Wóycickiego 1/3 bud. 21 pok. 020G  

tel. 22 561 88 84; 

3) Studium Języków Obcych – Wóycickiego 1/3, bud. 4 tel. 22 569 97 71; 

4) Centrum Wsparcia Dydaktyki – Dewajtis 5,  pok. 93, pok. 96, tel. 22 561 89 95; 22 561 89 96. 

 

§ 5 

1. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 kierownik jednostki może samoistnie 

lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie,  

w szczególności gdy:  

1) istnieje podejrzenie zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu z osobą chorą lub 

podejrzaną o zarażenie koronawirusem;  

2) pracownik przebywał w ostatnim czasie w rejonach rozprzestrzeniania się koronawirusa;  

3) pogorszył się stan zdrowia pracownika i wystąpiły objawy charakterystyczne dla zarażenia 

koronawirusem;  

4) w innych przypadkach określonych w zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

2. Kierownik jednostki uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Okres ten nie 

może jednorazowo przekroczyć 14 dni.  

3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:  

1) codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;  

2) utrzymywania kontaktu z pracownikiem i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej;  

3) raportowania na bieżąco o sytuacji w podległej jednostce zespołowi, o którym mowa  

w § 1 na adres: wirus@uksw.edu.pl  

 

§ 6 

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym 

zarządzeniem. 

§ 7 

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują do odwołania. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR UKSW 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
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