
ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

NR 10/21 

z dnia 12.09.2021r. 

 

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji pracy dydaktycznej na 

Wydziale Filia UŁ w semestrze zimowym 2021/2022 

 

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 2021 r., poz. 478 ze zm.) w zw. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 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 198 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 9.09.2021 r. w sprawie: zmiany 

zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia 

działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-

CoV-2 (ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zarządzenie reguluje zasady bezpiecznego prowadzenia działalności przez Filię Uniwersytetu 

Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim w związku z istnieniem na terytorium RP stanu 

epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.”; 

 

§ 2 

 

1. Działalność prowadzona jest w następujący sposób:  

1) działalność dydaktyczna:  

a) co do zasady stacjonarnie, tj. w budynkach Filii UŁ;  

b) w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemicznego:  

− w trybie hybrydowym, tj. jednocześnie w budynkach Filii UŁ oraz za pomocą dostępnych 

narzędzi komunikowania się/ nauczania na odległość, 

− w trybie mieszanym (blended learning), tj. na zmianę w budynkach Filii UŁ  i za pomocą 

dostępnych narzędzi komunikowania się/ nauczania na odległość,  

− w trybie zdalnym (e-learning), tj. w innych miejscach, za pomocą dostępnych narzędzi 

komunikowania się/ nauczania na odległość; 

2) działalność pozostała (w szczególności naukowo-badawcza i administracyjna):  

a) co do zasady stacjonarnie o ile odległość między stanowiskami pracy wynosi co najmniej 

1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej pracy, a 

zapewnione zostały środki ochrony osobistej związane ze zwalczeniem epidemii;  

b) rotacyjnie (naprzemiennie), tj. w miejscu wykonywania pracy i w innych miejscach za 

pomocą środków komunikowania się na odległość, jeśli nie są spełnione przesłanki wskazane 

w lit. a. 

2. Jeżeli jest to możliwe z punktu widzenia zapewnienia przewidzianych w programie studiów 

właściwej realizacji efektów uczenia się, dziekan może zdecydować o prowadzeniu części 

zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w trybie innym niż stacjonarnie, przy 

zachowaniu zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 



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. 

Szczegółowe zasady dotyczące pracy zdalnej w Uniwersytecie zostały uregulowane 

zarządzeniem nr 57 Rektora UŁ z dnia 7.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

pracy zdalnej w Uniwersytecie Łódzkim w celu przeciwdziałania COVID-19.”; 

 

§ 3 

 

1. W związku ze zmniejszaniem ograniczeń, o których mowa w § 1, możliwe jest w 

szczególności:  

a) organizowanie spotkań i konferencji;  

b) udział w krajowych i zagranicznych wyjazdach służbowych, w tym udział w 

konferencjach, zjazdach, wyjazdach stypendialnych oraz programach wymiany pracowników 

i studentów Filii UŁ, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ z dnia 

8.09.2020 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ 

oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-

CoV-2) ze zm.;  

c) świadczenie usług noclegowych;  

d) prowadzenie sportowej, a także świadczenie usług kulturalno-oświatowych;  

 

§ 4 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem należy stosować bezpośrednio 

Zarządzenie nr 198 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 9.09.2021 r. w sprawie: zmiany 

zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia 

działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-

CoV-2 (ze zm.) 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.09.2021r.  

 

 


