
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 367 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 228 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 

z dnia 19 października 2020 r. 

  

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków 

społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

na obszarze czerwonym 

  

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) 

  

z a r z ą d z a  się, co następuje:  

  

§ 1  

W okresie, w którym obszar obejmujący siedzibę Uniwersytetu jest obszarem czerwonym w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.), z zastrzeżeniem § 2, który obowiązuje do dnia  

28 lutego 2021 r., wprowadza się dodatkowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.  

  

§ 2  

1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne o charakterze teoretycznym oraz zajęcia wychowania 

fizycznego na studiach prowadzonych w Uniwersytecie odbywają się w trybie zdalnym. 

Organizację kształcenia na Uniwersytecie reguluje odrębne zarządzenie rektora. 

2. Za zgodą prorektora właściwego do spraw kształcenia dopuszcza się możliwość odbywania 

na terenie Uniwersytetu (w trybie stacjonarnym i hybrydowym) niektórych zajęć 

praktycznych na Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 

Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Wydziale Sztuk Pięknych oraz na 

wydziałach Collegium Medicum. 
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3. Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2 dziekani ogłaszają na stronie internetowej wydziału 

do dnia 20 października 2020 r. 

4. Realizacja praktyk studenckich jest możliwa za zgodą dziekana. 

 

§ 3 

Wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich, pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów Uniwersytetu. 

 

§ 4 

1. Odwołuje się konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia 

organizowane przez Uniwersytet. 

2. Obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego udostępnia się wyłącznie w celu: 

1) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku sport i wellness; 

2) przygotowania sekcji sportu studenckiego do Akademickich Mistrzostw Polski; 

3) przygotowania zespołów ligowych AZS UMK Toruń do udziału w ogólnopolskich ligach 

państwowych. 

3. Obiekty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum oraz 

Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” są zamknięte dla ich użytkowników. 

 

§ 5 

Harmonogram pracy Biblioteki Uniwersyteckiej określa załącznik do zarządzenia. 

 

§ 6 

1. Rezygnacja z zamieszkiwania w domu studenckim następuje z dniem złożenia wniosku w 

formie pisemnej. 

2. W przypadku opuszczenia domu studenckiego stawkę za zakwaterowanie obniża się 

proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w domu studenckim, w ten sposób, że: 

1) mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki do 15 dnia miesiąca uiszczają opłatę za 

pobyt w tym miesiącu w wysokości połowy stawki miesięcznej; 

2) mieszkańcy, którzy opuścili dom studencki po 15 dniu miesiąca - w pełnej wysokości. 

3. Rozliczenie obniżonej opłaty i zwrot nadpłaty następuje w następnym miesiącu po okresie 

rozliczeniowym. 

§ 7  

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu zastosowanie mają przepisy: 

1) zarządzenia Nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 

2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., 

poz. 299); 

2) zarządzenia Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia  

15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn 

Prawny UMK z 2020 r., poz. 309). 
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§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.   

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


