Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone
zarządzeniem nr 8 Rektora UŁ z dnia 6.10.2020 r.
zarządzeniem nr 168 Rektora UŁ z dnia 23.06.2021 r.
zarządzeniem nr 198 Rektora UŁ z dnia 9.09.2021 r.

Zarządzenie nr 174
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 18.09.2020 r.
w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach
epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie: art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 51 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.), w związku z art. 3
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Statutu
UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
Zarządzenie reguluje zasady bezpiecznego prowadzenia działalności przez Uniwersytet
Łódzki (zwany dalej Uniwersytetem), w związku z istnieniem na terytorium RP stanu epidemii
spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.
§2
1. Działalność Uniwersytetu prowadzona jest w następujący sposób:
1) działalność dydaktyczna (zajęcia dydaktyczne ze studentami, doktorantami,
słuchaczami studiów podyplomowych i innymi uczestnikami zajęć):
a) co do zasady stacjonarnie, tj. w budynkach Uniwersytetu;
b) w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemicznego:
− w trybie hybrydowym, tj. jednocześnie w budynkach Uniwersytetu oraz za
pomocą dostępnych narzędzi komunikowania się/ nauczania na odległość,
− w trybie mieszanym (blended learning), tj. na zmianę w budynkach
Uniwersytetu i za pomocą dostępnych narzędzi komunikowania się/
nauczania na odległość,
− w trybie zdalnym (e-learning), tj. w innych miejscach, za pomocą dostępnych
narzędzi komunikowania się/ nauczania na odległość;
2) działalność pozostała (w szczególności naukowo-badawcza i administracyjna):

a) co do zasady stacjonarnie o ile odległość między stanowiskami pracy wynosi co
najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter
wykonywanej pracy, a zapewnione zostały środki ochrony osobistej związane ze
zwalczeniem epidemii;
b) rotacyjnie (naprzemiennie), tj. w miejscu wykonywania pracy i w innych miejscach
za pomocą środków komunikowania się na odległość, jeśli nie są spełnione
przesłanki wskazane w lit. a.
2. Jeżeli jest to możliwe z punktu widzenia zapewnienia przewidzianych w programie
studiów właściwej realizacji efektów uczenia się, dziekan może zdecydować
o prowadzeniu części zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w trybie
innym niż stacjonarnie, przy zachowaniu zasad wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
3. Wszystkim pracownikom Uniwersytetu zapewnia się rękawiczki jednorazowe lub środki
do dezynfekcji rąk.
4. Praca zdalna odbywa się na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Szczegółowe zasady dotyczące pracy zdalnej w Uniwersytecie zostały
uregulowane zarządzeniem nr 57 Rektora UŁ z dnia 7.12.2020 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Uniwersytecie Łódzkim w celu
przeciwdziałania COVID-19.
§3
1. W związku ze zmniejszaniem ograniczeń, o których mowa w § 1, możliwe jest
w szczególności:
a) organizowanie w Uniwersytecie spotkań i konferencji;
b) udział w krajowych i zagranicznych wyjazdach służbowych, w tym udział
w konferencjach, zjazdach, wyjazdach stypendialnych oraz programach wymiany
pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, na zasadach określonych
w zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ 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) ze zm.;
c) świadczenie usług noclegowych;
d) prowadzenie w Uniwersytecie działalności sportowej, a także świadczenie usług
kulturalno-oświatowych;
e) wynajmowanie powierzchni w budynkach Uniwersytetu, infrastruktury sportowej lub
terenu dla osób lub podmiotów spoza Uniwersytetu.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
§4
1. W związku ze zmniejszaniem ograniczeń, o których mowa w § 1, zobowiązuje się
dziekanów, kanclerza oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych do dostosowania
2

podległej im infrastruktury do reżimu sanitarnego zalecanego w okresie pandemii wirusa
SARS-CoV-2. Zastosowanie w tym zakresie mają udostępnione na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,
rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych podmiotów.
2. Kierowników jednostek zobowiązuje się do propagowania dobrych praktyk sanitarnych
wśród pracowników i egzekwowania przyjętego reżimu sanitarnego.
3. Decyzje w sprawach indywidualnych, związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu, w zakresie
nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, podejmuje Rektor lub osoba przez niego
upoważniona.
4. Wszelkich informacji dla mediów na temat działalności uczelni w czasie epidemii,
a w szczególności w zakresie przyjętych w Uniwersytecie zasad bezpieczeństwa, udziela
wyłącznie Rzecznik Prasowy UŁ pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl
§5
Pozostałe regulacje dotyczące takich obszarów stacjonarnego funkcjonowania Uniwersytetu,
jak:
a) organizacja i wykonywanie pracy z uwzględnieniem obsługi interesantów;
b) działalność organów kolegialnych;
c) obieg dokumentów i korespondencji;
d) działalność domów studenckich i stołówki studenckiej;
- zostały zawarte w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.
§6
Każdy członek wspólnoty akademickiej Uniwersytetu zobowiązany jest do przestrzegania
postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu w zakresie, który go dotyczy, w tym
również do stosowania ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa, określonych
w załączniku nr 2, będącym integralną częścią niniejszego zarządzenia.
§7
1. Zapewnienie wykonania postanowień niniejszego zarządzenia powierza się dziekanom,
kanclerzowi, dyrektorom szkół doktorskich, kierownikom jednostek ogólnouczelnianych,
kierownikom studiów podyplomowych oraz kierownikom jednostek wydziału
prowadzących działalność dydaktyczną - w zakresie, który ich dotyczy.
2. Wytyczne dla podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1, zawierają komunikaty
Rektora, wydawane na podstawie i w zakresie niniejszego zarządzenia, w miarę potrzeb
wynikających z bieżącej sytuacji epidemicznej. Odnosi się to w szczególności do
określenia kiedy można lub należy ograniczyć działalność stacjonarną Uniwersytetu
zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b.
§8
Tracą moc Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr.:
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− 100 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19
(zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności
Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.);
− 118 z dnia 12.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji pracy
w laboratoriach naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w okresie pandemii koronawirusa
SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 (ze zm.);
− 123 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu
Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę
o nazwie COVID-19 (ze zm.);
− 126 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji badań
terenowych w Uniwersytecie Łódzkim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę o nazwie COVID-19;
− 160 z dnia 20.08.2020 r. w sprawie kształcenia w roku akademickim 2020/2021
w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
− 161 z dnia 20.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących prowadzenia
zajęć dydaktycznych w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim
2020/2021.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących
prowadzenia działalności dydaktycznej, które obowiązują od dnia 1 października 2020 r.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
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