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Poz. 136 

ZARZĄDZENIE NR 57 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni 

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  

  

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  

z 2019 r. poz. 190), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z 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. poz. 455), w uzupełnieniu dotychczasowych wytycznych dotyczących 

organizacji pracy na Uniwersytecie Warszawskim, zarządza się co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się następujące zasady: 
1) pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego 

pracują w trybie zdalnym, za wyjątkiem osób, od których działalności zależy 

zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków wspólnoty Uniwersytetu 

Warszawskiego, a także ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku; 

2) kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego określa wykaz 

jednostek wewnętrznych, struktur wewnętrznych lub stanowisk, na których 

obowiązuje praca na miejscu w formie dyżurów w zwykłych lub skróconych 

godzinach pracy, a także stanowisk, które funkcjonują w trybie całodobowym; 

3) jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują w trybie zdalnym, za wyjątkiem 

wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia biur, które zapewniają 

ciągłość funkcjonowania uczelni i pracują w systemie dyżurów ustalonych przez 

ich kierowników; 

4) w razie zaistnienia takiej potrzeby Rektor lub kanclerz może nakazać kierownikowi 

jednostki administracji ogólnouczelnianej natychmiastowe przejście na pracę  

w systemie dyżurów; 
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5) kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik 

jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej zamieszcza na właściwej 

stronie internetowej informację o numerach telefonów oraz adresach mailowych 

niezbędnych do kontaktu z jednostką. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r. i ma zastosowanie do 

dnia 27 marca 2020 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 

do zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni 

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracujące w systemie dyżurów 

1) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych; 

2) Biuro Gospodarcze; 

3) Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej; 

4) Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych; 

5) Biuro Nieruchomości „Ochota”; 

6) Biuro Nieruchomości „Powiśle”; 

7) Biuro Obsługi Badań; 

8) Biuro Programu Wieloletniego; 

9) Biuro Realizacji Inwestycji; 

10) Biuro Spraw Pracowniczych; 

11) Biuro Spraw Socjalnych wraz z domami studenckimi i obiektami hotelowymi; 

12) Biuro Spraw Studenckich; 

13) Biuro Współpracy z Zagranicą; 

14) Grupa Robót Elektrycznych; 

15) Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej; 

16) Kwestura; 

17) Pion Informatyczny; 

18) Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów. 

 


