
Zarządzenie 86/2021 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 30 września 2021 roku. 
 

W sprawie: organizacji działalności Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza 

Słowackiego KPSW w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy: Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 478 z późn. zm.), § 1 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia na uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy 

i kształcenia (Dz. U. 2018 r. poz. 2090) w związku z § 9 ust 38b i 38c rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia  czasowych  ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r. poz. 861) 

z uwzględnieniem: „Wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w związku z wystąpieniem 

epidemii COVID-19 w Polsce” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opracowanych 

z GIS z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się niżej określoną organizację działalności Biblioteki i Centrum Informacji 

Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej 

Górze („BiCIN), z uwzględnieniem zasad zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19 wśród wspólnoty Uczelni: 

1) osoby przebywające w miejscach i przestrzeniach wspólnych BiCIN są zobowiązane 

do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i stosowania 

się do wszystkich aktualnych zaleceń oraz wytycznych obowiązujących w Uczelni, 

dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; 

2) każda osoba wchodząc na teren BiCIN deklaruje, że według swojej najlepszej wiedzy 

nie wykazuje objawów charakterystycznych dla osób chorujących na COVID-19, 

w szczególności nie ma podwyższonej temperatury, kłopotów z oddychaniem, kaszlu, 

duszności, utraty powonienia i smaku, nie miała bliskiego kontaktu z osobą zakażoną 

lub przebywająca w izolacji, a także sama nie została poddana izolacji, kwarantannie, 

nadzorowi epidemiologicznemu ani żadnej innej procedurze sanitarnej w związku z 

zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 w przeciągu ostatnich 10 

dni, licząc od dnia następnego po mającym miejsce bliskim kontakcie lub nałożeniu 

przez uprawniony organ obostrzeń sanitarnych; 

3) wszyscy przebywający w BiCIN, którzy nie są pracownikami BiCIN przebywającymi 

na stanowisku pracy, są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych. Szczegółowe 

warunki określające inne niż wskazane w zdaniu poprzednim ograniczenia może 

określić Dyrektor BiCIN w celu dostosowania wymogów bezpieczeństwa do specyfiki 

funkcjonowania biblioteki; 

4) wszyscy przebywający w BiCIN są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania 

rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek; 

5) wszystkim przebywającym w budynku BiCIN zaleca się zachowanie bezpiecznego 

dystansu społecznego pomiędzy osobami, wynoszącego 1,5 metra; 

6) osoby wchodzące do BiCIN mają możliwość dokonać automatycznego, anonimowego 

pomiaru temperatury. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C, 

zaleca się powtórny pomiar temperatury po upływie 5 minut, a w przypadku 



powtórzenia wyniku pomiaru temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione jest 

wejście do budynku, w tym podjęcia pracy w budynku. 

 

§ 2 

1. Prowadzenie przez BiCIN działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest 

dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób 

korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób 

albo 1 osoba na 10 m
2
 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. 

Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje 

środki zapewniające jego przestrzeganie. 

2. Prowadzenie BiCIN działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest 

dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia, aby:  

1) w pomieszczeniu, w którym organizowane jest spotkanie lub wydarzenie, 

przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m
2
 powierzchni 

takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; 

2) uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 1 pkt 3. 

 

§ 3 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy 

zarządzenia nr 84/2021 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2021 w sprawie 

organizacji działalności KPSW w Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem epidemii 

COVID-19. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 93/2020 (z późn. zm. – 104/2020) Rektora KPSW w Jeleniej Górze 

z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia prowadzenia działalności Biblioteki 

i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 


