
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 144/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 września 2021 r. 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania 

Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem  

stanu epidemii COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w 

związku z ustawą 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1842, z 

późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 

2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Osoby, które nie przestrzegają ww. wymogów higieniczno-sanitarnych oraz 

zaleceń, o których mowa w ust. 3-7 mogą zostać poproszone o ich stosowanie lub 

opuszczenie budynku Uniwersytetu, w tym prowadzący zajęcia może - po 

wcześniejszym upomnieniu – poprosić taką osobę o opuszczenie budynku.”; 

 

2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zakażeniu wirusem 

SARS-CoV-2 kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu - 

swojego miejsca pracy - telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu e-

mailowo. Informację o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy przesłać na 

adres poczty elektronicznej covid19@uwr.edu.pl obsługiwanej przez Dział 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

2. Student, doktorant, uczestnik innych form kształcenia zobowiązany jest 

przesłać informację o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wygenerowaną z 

Indywidualnego Konta Pacjenta ze strony www.pacjent.gov.pl za pomocą 

formularza (https://uni.wroc.pl/zglos-zachorowanie-covid19) obsługiwanego 

przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

Student, doktorant, uczestnik innych form kształcenia będący obcokrajowcem, 

nie mającym dostępu do Indywidualnego Konta Pacjenta, przesyła skan 

pozytywnego wyniku testu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 za pomocą ww. 

formularza.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Dziekan albo właściwy kierownik 

jednostki pozawydziałowej podejmuje decyzję o zajęciach zdalnych dla grupy 

studentów, doktorantów albo uczestników innych form kształcenia, w której 

wystąpił przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Dziekan albo właściwy kierownik 

jednostki pozawydziałowej, na wniosek prowadzącego zajęcia nauczyciela 

akademickiego albo doktoranta może podjąć decyzję o zajęciach hybrydowych 

dla grupy studentów, doktorantów albo uczestników innych form kształcenia, w 

której wystąpił przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ramach zajęć 

hybrydowych, do formy stacjonarnej zajęć są dopuszczane wyłącznie osoby 

zaszczepione. Doktorant, student lub uczestnik innych form kształcenia 

przedstawia prowadzącemu zajęcia zaświadczenie o zaszczepieniu, które jest 

podstawą do dopuszczenia do zajęć stacjonarnych. 

5. Zajęcia zdalne oraz hybrydowe, o których mowa w ust. 3 i 4 mogą być 

prowadzone przez okres do 7 dni licząc od dnia następnego po dniu 

https://uni.wroc.pl/zglos-zachorowanie-covid19


 

 

powiadomienia o zakażeniu. Termin 7 dni jest liczony od ostatniego 

powiadomienia. 

6. Nauczyciel akademicki albo doktorant prowadzący zajęcia z grupą, w której 

stwierdzono przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest wysyłany przez 

Uniwersytet Wrocławski na test na obecność wirusa SARS-CoV-2. 

7. W przypadkach potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 niezależnie od 

przewidzianych wyżej zasad należy stosować się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.”; 

 

3) w § 6 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. W każdym domu studenckim należy wydzielić miejsca dla osób objętych 

kwarantanną. W przypadku pokojów gościnnych zajmowane przez gości pokoje z 

sanitariatami stają się miejscami odbywania kwarantanny.”; 

 

4) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W obrębie budynków, w miarę możliwości technicznych umieszczane są 

maseczkomaty, w których wchodzący mogą nabyć maseczki.”; 

 

5) w § 4 Załącznika Nr 1 do zarządzenia Zasady przygotowania pomieszczeń 

administracyjnych i dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego podczas stanu epidemii 

COVID-19 uchyla się ust. 4. 

 

§ 2 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 


