
KOMUNIKAT  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 28 września 2020 r. 

 

w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Wrocławskiego  

w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2 

 

W związku z narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-Cov-2, w celu zagwarantowania 

sprawności organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego informuję o konieczności 

wprowadzenia działań prewencyjnych w jednostkach administracji centralnej 

i wydziałowej zabezpieczających, w szczególności, obsługę procesów głównych 

i wspomagających, która nie może być realizowana w formie zdalnej.  

 

1. Zaleca się wprowadzenie rozwiązań gwarantujących zarówno bezpieczeństwo 

pracowników jak i zachowanie potencjału operacyjnego administracji w przypadku 

pojawienia się przypadków zakażeń pracowników wirusem SARS-Cov-2 lub 

stwierdzenia ich kontaktów z osobami zakażonymi, w szczególności poprzez:  

1) wytypowanie jednostek i stanowisk, dla których niezbędne jest utrzymanie 

stacjonarnego trybu pracy i wprowadzenie w tej grupie podziału pracowników 

na zespoły i zastosowanie pracy stacjonarnej naprzemiennie z pracą zdalną;  

2) podział pracowników na zespoły i rozlokowanie w odrębnych pomieszczeniach 

tak, aby w każdym zespole znajdowały się osoby wykonujące obowiązki 

gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich operacji realizowanych w danej 

jednostce. 

 

2. W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady:  

1) zobowiązuje się dziekanów i kierowników jednostek ogólnouczelnianych oraz 

pozostałych jednostek  organizacyjnych do sporządzenia wykazu jednostek 

wewnętrznych lub stanowisk, na których będzie obowiązywać we wskazanym 

okresie praca stacjonarna naprzemiennie z pracą zdalną lub praca zdalna;  

2) wykazy, o których mowa w pkt 1, należy  przekazać do Biura Dyrektora 

Generalnego do dnia 5.10.2020 r.;  

3) powyższe nie dotyczy jednostek organizacyjnych lub osób, od których 

działalności zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków 

wspólnoty Uniwersytetu Wrocławskiego, a także ciągłość funkcjonowania 

Uczelni i ochrona jej majątku. 

3. Jednocześnie przypomina się o obowiązku organizowania pracy jednostki w 

sposób gwarantujący właściwą realizację zadań.  

 

Do powyższych zasad ma zastosowanie zarządzenie Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu 

Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.  

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

                R E K T O R  

 


