
ZARZĄDZENIE Nr 14/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 stycznia 2022 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. 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 2021 poz. 2095,  

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 § 2: 

 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. W celu wprowadzenia rozwiązań gwarantujących zarówno 

bezpieczeństwo pracowników jak i zachowanie potencjału operacyjnego 

administracji dopuszcza się możliwość przejścia pracowników administracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego w tryb pracy zdalnej w podziale na zespoły tak, aby 

w każdym zespole znajdowały się osoby wykonujące obowiązki gwarantujące 

bezpieczeństwo wszystkich operacji realizowanych w danej jednostce oraz 

właściwą realizację zadań. Wyodrębnione zespoły pracują stacjonarnie 

naprzemiennie z pracą zdalną, zmiana trybu następuje co dwa dni robocze.” 

 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

 

 „3a. Decyzję o wprowadzeniu trybu pracy zdalnej w podziale na zespoły na 

wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podejmuje: 

a) Dyrektor Generalny w odniesieniu do pracowników administracji 

centralnej, 

b) Dziekan w odniesieniu do pracowników administracji Wydziału, 

c) Kierownik jednostki pozawydziałowej w odniesieniu do pracowników 

administracji tej jednostki.”, 

 

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:  

 

„3b. Praca zdalna może być wykonywana tylko wtedy gdy pracownik ma 

umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy. 

W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej (wzór polecenia określa 

Załącznik Nr 2), kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do 

określenia zadań możliwych do wykonania przez pracowników poza miejscem ich 

stałego wykonywania oraz do nadzorowania efektów tak świadczonej pracy.”, 

 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Pracownik poddany obowiązkowej kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych może wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej  

z wnioskiem przekazanym w treści maila ze służbowej skrzynki mailowej  



o wyrażenie zgody na świadczenie pracy w formie pracy zdalnej w okresie 

odbywania kwarantanny/izolacji w warunkach domowych. Wzór wniosku określa 

Załącznik Nr 4. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje pracownika za 

pośrednictwem służbowej skrzynki mailowej o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody 

na świadczenie pracy w formie zdalnej.”, 

e) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

 

„9a. Postanowień dotyczących świadczenia pracy w formie zdalnej  

w okresie odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych nie stosuje 

się do pracowników podlegający izolacji, o której mowa w art. 2 pkt 11 Ustawy  

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2069) oraz pracowników 

w okresie niezdolności do pracy stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.”, 

  

f)  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10. Wynagrodzenie za czas wykonywania pracy zdalnej  

w okresie odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych wypłacane 

będzie na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 9, zaakceptowanego przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, przekazanego przez pracownika  

w treści maila ze służbowej skrzynki mailowej,  na adres: kadry@uwr.edu.pl 

najpóźniej w pierwszym dniu pracy zdalnej.”; 

 

 

2/ Załącznik Nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone  

w Załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 14/2022 
z dnia 24 stycznia 2022 r.  
 

Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 37/2021 z 
dnia 22 marca 2021 r. 

 

Wrocław, dnia ................................  

 ...............................................  (imię i nazwisko pracownika) 

 ...............................................  (stanowisko) 

 ...............................................  (jednostka organizacyjna) 

(kierownik jednostki organizacyjnej) 

Wniosek 

o wyrażenie zgody na świadczenie pracy zdalnie w okresie odbywania 

obowiązkowej kwarantanny/izolacji w warunkach domowych* 

Wnioskuję o wyrażenie zgody na świadczenie pracy zdalnie w okresie odbywania 
obowiązkowej kwarantanny/izolacji warunkach domowych* od dnia .... do dnia ….  

Oświadczam, że: 

1) w okresie objęcia kwarantanną/izolacją w warunkach domowych*, tj. od dnia 

……………… do dnia ……………………., wyrażam chęć świadczenia pracy w formie pracy 

zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania, 

2) mój stan zdrowia pozwala na świadczenie pracy w formie zdalnej, a w przypadku jego 

pogorszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika 

jednostki i przerwania świadczenia pracy. 

 

 
podpis pracownika 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na świadczenie pracy w formie pracy zdalnej poza 

miejscem jej stałego wykonywania, na czas objęcia kwarantanną/izolacją w warunkach 

domowych* od dnia ............................................................................................. do 

dnia  ..................  oraz polecam prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności 

z częstotliwością raportowania codziennie/co 2 dni/co tydzień*). 

podpis kierownika jednostki 
organizacyjnej 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


