
ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

NR 6 

z dnia 24.09.2020r. 

 

 

w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności dydaktycznej Wydziału Filia Uniwersytetu Łódzkiego 

w Tomaszowie Mazowieckim 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.), § 25 

ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) oraz 

Zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020r. w sprawie zmiany sposobu 

prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 

zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

Zarządzenie reguluje zasady bezpiecznego prowadzenia działalności dydaktycznej Wydziału Filia Uniwersytetu 

Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, w związku ze zmniejszaniem ograniczeń wprowadzonych ze względu 

na rozprzestrzenianie się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2. 

 

§ 2 

 

1. Działalność dydaktyczna realizowana jest w trybie mieszanym, czyli stacjonarnie - w miejscu 

wykonywania pracy w budynku Filii UŁ oraz zdalnie - w innych miejscach, za pomocą dostępnych 

narzędzi komunikowania się/nauczania na odległość.  

2. Działalność dydaktyczna prowadzona stacjonarnie odbywa się przy spełnionych warunkach: 

a. odległość pomiędzy poszczególnymi osobami na stanowiskach pracy nie jest mniejsza niż 1,5 

metra, zaś w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, wprowadzony jest rotacyjny system 

pracy lub zastosowane są ekrany (przesłony) ochronne. Dotyczy to rozmieszczenia studentów 

oraz innych osób w: aulach, salach wykładowych, laboratoriach, pracowniach i wszystkich 

innych pomieszczeniach, w których prowadzona jest działalność  dydaktyczna;  

b. wszystkie osoby przebywające w budynku mają zapewniony dostęp do środków higieny 

osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk. 

3. 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.  

 

§ 3 

 

Każdy członek wspólnoty akademickiej Wydziału Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, 

zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu, w tym również do 

stosowania ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa, określonych w załączniku nr 2 Zarządzenia nr 174 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności 

Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących prowadzenia 

działalności dydaktycznej, które obowiązują od dnia 1 października 2020 r. 


