Poz. 154
ZARZĄDZENIE NR 69
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się
wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego
oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19
Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) oraz na podstawie ustawy 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§1
1. W zarządzeniu nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca
2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród
społeczności Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r. poz. 123)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
1. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja,
wykłady, w tym zajęcia Uniwersytetu Otwartego, występy artystyczne i inne spotkania
tego typu organizowane przez Uniwersytet Warszawski, jak również wydarzenia
organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warszawskiego
do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach
krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
Uniwersytetu do dnia 30 czerwca 2020 r.
3. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na Uniwersytet Warszawski
do dnia 30 czerwca 2020 r.
4. Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych
obiektach UW oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości
zewnętrznych do dnia 30 czerwca 2020r. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi
hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych.”,
2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zasady określone w § 2 obowiązują do dnia 15 maja 2020 r. włącznie.”;
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3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zasady określone w § 5 obowiązują do dnia 15 maja 2020 r. włącznie.”.
2. W zarządzeniu 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 (Monitor UW
z 2020 r. poz. nr 136 z późn. zm.) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r. i ma zastosowanie do
dnia 15 maja 2020 r.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys
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