
ZARZĄDZENIE Nr 178/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 5 listopada 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie 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. 2 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 późniejszymi zmianami),  
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 r., poz. 1842,  
z późniejszymi zmianami) 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  w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci oraz inne osoby 
znajdujące się w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązane 
są do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa oraz do 
przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z 
obowiązujących  przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem 
SARS-CoV-2, z zastrzeżeniem ust. 4a.”; 

2/ ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego wykonujący czynności 
zawodowe w budynkach i obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego 
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek, jeżeli 
w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, z zastrzeżeniem ust. 
4a.”; 

3/ dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione osoby posiadające 
zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: 

1) całościowe zaburzenia rozwoju, 
2) zaburzenia psychiczne, 
3) niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, 

znacznym lub głębokim, 
4) trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa, 
5) zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego 

lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub 
krążenia.”. 
 

§ 2. Traci moc komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
22 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 


