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R-B-SOP.014.1.120.2020 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 120/2020 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
 
 

w sprawie dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii  
 
 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:  
 

 
§ 1 

1. Od dnia 7 września 2020 roku działalność Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii zostaje wznowiona 
w zakresie i terminach określonych w zarządzeniu. 

2. Biblioteka Głowna oraz Biblioteka Filii będą dostępne do odwołania wyłącznie dla pracowników, studentów, 
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3. Od dnia 1 października 2020 r. wznawia się naliczanie opłat za nieterminowy zwrot książek, wstrzymane na 
podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia nr 43/2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie realizacji postanowień związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego. 

 
§ 2  

1. Zasady realizacji działalności i zachowania się na terenie Bibliotek, w tym w szczególności wypożyczania 
i zwrotów książek określa Dyrektor Biblioteki Głównej w porozumieniu z Kanclerzem, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego i uwzględnieniem wytycznych dotyczących funkcjonowania Uczelni w okresie 
epidemii oraz przepisów ogólnie obowiązujących.  

2. Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach pracy oraz zakresie i czasie dostępności usług dla czytelników, 
Dyrektor Biblioteki udostępnia poprzez publikację komunikatów na stronie internetowej Biblioteki oraz za 
pośrednictwem Komunikacji wewnętrznej, a także przy wejściach do Biblioteki Głównej i Biblioteki Filii.  

 
§ 3 

W zarządzeniu nr 43/2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2020 r. 
w sprawie realizacji postanowień związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego § 5 ust. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
 
„3. Studenci i słuchacze nie mogą przebywać w budynkach na terenie kampusu Uczelni ani też korzystać 

z infrastruktury lokali gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Uczelni z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 
paragrafu. Zakaz, o którym  mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Biblioteki Głównej i Biblioteki Filii  
w dniach i godzinach ich dostępności określonych komunikatem Dyrektora Biblioteki Głównej.”   
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§ 4 

Tracą moc: 
1) zarządzenie nr 40/2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r.  

w sprawie ograniczenia dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii w związku z ryzykiem 
rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych, 

2) § 3 zarządzenia nr 43/2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2020r. 
w sprawie realizacji postanowień związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. 

 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
  
 
  
                         Rektor  
  
  
                prof. dr hab. Andrzej Kaleta  

 

 

         

 

                
 


