Poz. 172
ZARZĄDZENIE NR 98
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego
w stanie epidemii COVID-19
Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:
§1
1. Uniwersytet Warszawski od dnia 1 lipca 2021 r. funkcjonuje na zasadach
ogólnych (stacjonarnie), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ze względu na trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania
wprowadza się wyjątki od zasady, o której mowa w ust. 1, określone w zarządzeniu.
§2
1. Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne osoby
przebywające na terenie Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązani są do
przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zwanych
dalej „wymogami higieniczno-sanitarnymi”.
2. Aktualne wymogi higieniczno-sanitarne, o których mowa w ust. 1, ogłaszają
na właściwych stronach internetowych lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób
odpowiednio Kanclerz i kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Zabrania się przebywania na terenie Uniwersytetu Warszawskiego osób:
1) zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub
2) u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla
choroby COVID-19 lub
3) zamieszkujących z osobą, o której mowa w pkt 1 lub 2.
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§3
Odpowiednio kierownicy i dyrektorzy administracyjni budynków zobowiązani są
do zapewnienia w podległych im budynkach warunków higieniczno-sanitarnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego, Rektora, Kanclerza oraz kierownika jednostki organizacyjnej.
§4
Do świadczenia pracy stosuje się przepisy § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem, że jeśli
przemawiają za tym uzasadnione okoliczności, kierownik jednostki organizacyjnej
może podjąć decyzję o świadczeniu przez danego pracownika pracy w trybie zdalnym.
§5
Publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe,
zgromadzenia i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym
konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych
organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu
doktorantów oraz kursy i szkolenia, mogą odbywać się za uprzednią zgodą,
odpowiednio do miejsca wydarzenia lub spotkania, właściwego kierownika jednostki
organizacyjnej lub Kanclerza.
§6
1. Posiedzenia organów, podmiotów kolegialnych oraz innych gremiów
Uniwersytetu Warszawskiego odbywają się na zasadach ogólnych (stacjonarnie).
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący organu, podmiotu
kolegialnego lub gremium, o którym mowa w ust. 1, może postanowić o odbyciu
posiedzenia w trybie zdalnym – zgodnie z zarządzeniem nr 94 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Zasad prowadzenia posiedzeń
organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów
z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (Monitor UW z 2020 r.
poz. 200).
3. W przypadku odbywania posiedzenia na zasadach ogólnych (stacjonarnie)
przewodniczący organu, podmiotu kolegialnego lub innego gremium Uniwersytetu
Warszawskiego może na uzasadniony wniosek dopuścić udział członka organu,
podmiotu kolegialnego lub innego gremium w trybie zdalnym.
4. Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji
rekrutacyjnych, komisji egzaminacyjnych, zespołów kwalifikacyjnych, kolegiów
elektorów, Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz organów
uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.
5. Do posiedzeń zdalnych w sprawach dyscyplinarnych stosuje się
zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie Zasad organizacyjnych prowadzenia postępowań wyjaśniających
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i dyscyplinarnych na Uniwersytecie Warszawskim
epidemiologicznego (Monitor UW z 2020 r. poz. 270).

w

czasie

zagrożenia

§7
1. Na zasadach ogólnych (stacjonarnie), z zastrzeżeniem ust. 2, odbywają
się:
1) 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;
2) egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia
doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r.;
3) obrony rozpraw doktorskich;
4) kolokwia habilitacyjne.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej,
przewodniczący komisji doktorskiej albo przewodniczący komisji habilitacyjnej
w porozumieniu z przewodniczącym właściwej rady naukowej dyscypliny
i za uprzednią zgodą osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego może
postanowić, że odpowiednio egzamin, obrona rozprawy doktorskiej albo kolokwium
habilitacyjne, o których mowa w ust. 1, odbywają się w trybie zdalnym.
3. Obrony rozpraw doktorskich w trybie zdalnym, o których mowa w ust. 2,
przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji
obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. poz. 242).
§8
1. Organizację kształcenia w stanie epidemii COVID-19 na studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich,
studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz
kursach i szkoleniach określają odrębne przepisy.
2. Studenckie lub doktoranckie szkoły letnie, spotkania integracyjne oraz
obozy mogą być realizowane na zasadach ogólnych (stacjonarnie) w sposób
zapewniający zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych, za których
przestrzeganie odpowiada organizator odpowiednio szkoły letniej, spotkania lub
obozu.
§9
1. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie działa i udostępnia zbiory na
zasadach ogólnych, w tym w soboty i niedziele.
2. Biblioteki funkcjonujące na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym
czytelnie, działają i udostępniają zbiory na zasadach ogólnych.
3. Biblioteki, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą udostępniać zbiory częściowo
w trybie bezobsługowym.
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§ 10
Uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dowodów księgowych są
uregulowane w zarządzeniu nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą
dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii
COVID-19 (Monitor UW z 2020 r. poz. 151).
§ 11
Z dniem 30 czerwca 2021 r. traci moc zarządzenie 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 (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 428 z późn. zm.).
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się od dnia 1 lipca
2021 r.
Rektor UW: A. Z. Nowak
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