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Poz. 426 

ZARZĄDZENIE NR 233 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu 

Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego  
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 
2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu 
epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Monitor UW  
z 2020 r. poz. 408) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

„§ 17a 
Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego w „obszarze czerwonym” 

W okresie objęcia miasta Warszawy „obszarem czerwonym”, o którym mowa  
w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 46a ustawy z dnia  
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) wprowadza się następujące 
zasady funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego: 
1) zajęcia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiach magisterskich są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym,  
z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zarządzenia kierownika 
jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia na studiach 
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać 
uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne); kierownicy jednostek 
dydaktycznych ogłaszają wykaz tych zajęć oraz informują o nich ich uczestników 
w terminie do dnia 20 października 2020 r.; 



2 

 

3) zajęcia na studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, na studiach 
podyplomowych oraz kursy i szkolenia są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;  

4) weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, w tym egzaminy i zaliczenia 
kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe przeprowadza się wyłącznie w trybie 
zdalnym; 

5) zawiesza się organizację publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń  
i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w których uczestniczy 
więcej niż 10 osób, z zastrzeżeniem pkt 6; 

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się organizację wydarzeń, 
spotkań, zgromadzeń i uroczystości o charakterze kulturalnym lub naukowym  
w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego zawierających miejsca siedzące, pod 
warunkiem udostępnienia uczestnikom co czwartego miejsca siedzącego, przy 
czym odstęp między uczestnikami powinien wynosić co najmniej dwa metry,  
a liczba osób w pomieszczeniu nie może przekroczyć 25% liczby miejsc 
siedzących; 

7) posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
innych gremiów odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym; 

8) egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 
2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy 
doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy  
z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora 
wszczętych po dniu 30 września 2019 r., obrony rozpraw doktorskich, posiedzenia 
komisji habilitacyjnych oraz kolokwia habilitacyjne przeprowadza się wyłącznie  
w trybie zdalnym; 

9) zawiesza się realizację studenckich i doktoranckich szkół letnich organizowanych 
w innym trybie niż zdalnym; 

10) kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie pracy 
w trybie zdalnym; 

11) organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie więcej niż jednego 
pracownika w danym pomieszczeniu; 

12) zawiesza się funkcjonowanie obiektów sportowych Uniwersytetu 
Warszawskiego.”. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia  

17 października 2020 r.  

Rektor UW: A. Z. Nowak 
 


