Komunikat Rektora UKSW
w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Ważne informacje dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
Z dniem dzisiejszym aż do odwołania wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów,
doktorantów i pracowników z i do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
(Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2020 r).
1. Osoby, które do chwili wydania w/w zarządzenia zaciągnęły zobowiązania finansowe związane z
wyjazdem zagranicznym, mogą, na własną odpowiedzialność podjąć decyzję o ewentualnej
realizacji wyjazdu, wyrażoną na oświadczeniu załączonym do niniejszego komunikatu.
2. Pracownicy, studenci i doktoranci UKSW powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów
objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego), gdzie występuje
wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do
przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie
należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na
adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz w przypadku pracowników przesłać kopię
powiadomienia do Działu Kadr na adres kadry@uksw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie
powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).
3. Dziekani zobowiązani są do umożliwienia odrobienia zajęć dydaktycznych związanych
z nieobecnością studentów w tym okresie oraz zorganizowania zastępstw lub przełożenia na inny
termin zajęć w przypadku nieobecności pracowników dydaktycznych.
4. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o
kontakt z jednostką delegującą na wyjazd oraz z Działem Kadr UKSW.
5. Ponadto prosimy o ograniczenie organizacji konferencji, sympozjów, itp. z udziałem powyżej 200
osób.

Warszawa, dn………………………..

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/-a, oświadczam, że zapoznałem/-am się ze stanowiskiem Władz UKSW
dot. wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym, (Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2020 r.).
Pomimo wyżej wskazanego stanowiska Władz UKSW, oświadczam, że świadomie i na własną
odpowiedzialność podejmuję decyzję o realizacji wyjazdu i zobowiązuje się do przestrzegania procedury
zawartej w Zarządzeniu Nr 20/2020 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2020 r. po powrocie
z wyjazdu.
Nazwa instytucji: …….…………………………………………………………………………………………………………….………………
Kraj, miasto: …….………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Data wyjazdu (dd/mm/rrrr) i data powrotu (dd/mm/rrrr): …………….……………………………………………………

….…………….………………………………………..
Czytelny podpis pracownika/studenta1
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Niepotrzebne skreślić

