
   
 

          
Tekst ujednolicony obejmujący zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 178 Rektora UŁ z dnia 14.07.2021 r. 

Zarządzenie nr 167 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 8.09.2020 r.  
 
w sprawie: zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów 

osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) 

 
 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Wprowadza się możliwość wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UŁ 
w celach służbowych, dydaktycznych, naukowych lub szkoleniowych oraz możliwość przyjazdów 
osób z  zagranicy do Uczelni przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i na 
świecie związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2).  

2. Uchylony. 
3. Przed podjęciem decyzji o wyjeździe oraz bezpośrednio przed wyjazdem student, doktorant lub 

pracownik UŁ powinien zapoznać się z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, 
w  szczególności w miejscu planowanego pobytu w celu zmniejszenia ryzyka związanego 
z zamknięciem granic państwowych, wprowadzeniem zakazu lotów lub wprowadzeniem 
ograniczeń w przemieszczaniu się. 

4. Z uwagi na występujące ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Rektor UŁ 
zobowiązuje wyjeżdżających studentów, doktorantów lub pracowników UŁ do zapoznania się 
z aktualnymi informacjami dotyczącymi restrykcji sanitarnych oraz przestrzegania przepisów 
i zaleceń władz w Polsce i w kraju wyjazdu. 

5. Student, doktorant lub pracownik UŁ wyjeżdżający za granicę zobowiązany jest do podpisania 
oświadczenia, którego treść określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

6. Osoby przyjeżdżające do Uczelni zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów 
sanitarnych oraz śledzenia informacji podawanych przez władze Uczelni, władze w Polsce i  służby 
sanitarne dotyczących zasad postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.  

7. Rektor UŁ może wstrzymać realizację wyjazdów lub przyjazdów, o których mowa w ust. 1, po 
uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemicznej i konsultacji z właściwymi służbami.   

§ 2  
 

Traci moc zarządzenie nr 94 Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie wstrzymania zagranicznych 
wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa (ze zm.).  
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§ 3  

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
 
 Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska  
 


