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Zarządzenie nr 100 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 11.03.2020 r.  

 
w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego 

koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego 

 
Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 25 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 
Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zawieszam działalność dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego we wszystkich trybach 

i  formach kształcenia, z wyjątkiem zajęć prowadzonych za pośrednictwem środków 
nauczania na odległość. Dotyczy to także egzaminów, zaliczeń, konsultacji i innych form 
wymagających bezpośredniego kontaktu osób.  

2. Odwołuję wszystkie imprezy naukowe, kulturalne, sportowe i inne wydarzenia, które 
miały mieć miejsce na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, w tym także wydarzenia 
organizowane przez osoby trzecie. 

3. Ograniczam dostęp nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów, słuchaczy 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i osób trzecich do budynków 
Uniwersytetu Łódzkiego wyłącznie do sytuacji, które są bezwzględnie konieczne dla 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Uczelni.   

4. Osoby zakwaterowane w domach studenckich, jeżeli nie mogą powrócić do swoich 
domów rodzinnych, mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń 
wydawanych przez władze Uczelni, w tym do niezwłocznego opuszczenia domu studenta, 
jeżeli władze Uczelni wydadzą taki nakaz.    

5. Wprowadzam zakaz kwaterowania nowych osób oraz bezwzględny zakaz odwiedzin 
w domach studenckich. 

6. Zamykam dla czytelników Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, z wyłączeniem korzystania 
z usług zdalnych, zasobów online i książkomatu.   

7. Zamykam Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz odwołuję wszystkie zajęcia 
sportowe i rekreacyjne prowadzone w UŁ, w tym także zajęcia prowadzone przez osoby 
trzecie.  

8. Zamykam Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne przy ul. Rogowskiej 26 i Rogowskiej 35 
oraz zawieszam komercyjną sprzedaż noclegów (usług hotelowych).  

9. Do zapewnienia wykonania postanowień niniejszego zarządzenia dotyczących 
ograniczenia dostępu do budynków należących do wydziału zobowiązuję właściwego 
dziekana, do pozostałych budynków – kanclerza.  
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10. Odwołuję dotychczasowy termin uroczystości związanych z 75-leciem UŁ oraz 
Juwenaliów.  

11. Odwołuję udział Uniwersytetu Łódzkiego w obchodach 75-lecia Łodzi Akademickiej 
zaplanowanych na maj 2020 r.  

 
§ 2 

 
1. Zobowiązuję pracowników, doktorantów, studentów oraz słuchaczy Studium Języka 

Polskiego dla Cudzoziemców UŁ do załatwiania wszystkich spraw wyłącznie za pomocą 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, komunikatorów 
i telefonu. 

2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Zarządzania Majątkiem UŁ, by w porozumieniu 
z Dyrektorem Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ przygotował w budynku 
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego przy ul. Kopcińskiego 16/18 wszystkie pokoje 
z przeznaczeniem na miejsca izolacji i obserwacji studentów, doktorantów oraz 
słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, u których wystąpiły 
symptomy zakażenia koronawirusem oraz zapewnienia odpowiedniej izolacji sanitarnej 
całego budynku po uzgodnieniu warunków tej izolacji z władzami sanitarnymi. 

3. Zobowiązuję dziekanów we współpracy z Centrum Informatyki do przygotowania 
i wdrożenia, jeżeli jest to możliwe i uzasadnione specyfiką procesu dydaktycznego, 
kształcenia za pomocą środków nauczania na odległość.   

4. Zobowiązuję dziekanów oraz kanclerza do przygotowania pracowników 
administracyjnych do pracy w systemie pracy zdalnej oraz zapewnienia dyżurów 
niezbędnych do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Uczelni. Praca w systemie 
pracy zdalnej lub w formie dyżurów może zostać zarządzona przez dziekana – 
w odniesieniu do pracowników administracyjnych zatrudnionych na wydziałach oraz 
kanclerza - w odniesieniu do pracowników podlegających rektorowi po uzgodnieniu 
z rektorem. 

5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym zarządzeniem podejmowane będą 
indywidualne decyzje dotyczące sposobu i miejsca świadczenia pracy przez pracownika.  

 
§ 3 

 
1.  Osoby, które zaobserwują u siebie symptomy zakażenia koronawirusem, zobowiązane są 

do niezwłocznego skontaktowania się z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi 
(powiatowy inspektor sanitarny) i stosowania się do ich wskazówek oraz  
poinformowania o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie: 
1) pracownicy - bezpośredniego przełożonego,  
2) studenci - dziekana,  
3) doktoranci - odpowiednio kierownika studium doktoranckiego albo dyrektora szkoły 

doktorskiej. 

2. Osoby, które uzyskały informacje o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do 

poinformowania o tym fakcie władz Uczelni.  
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§ 4 
 

1. Pozostają w mocy wszystkie zarządzenia i komunikaty rektora wydane w związku 
z ryzykiem zakażenia koronawirusem, jeżeli nie są sprzeczne z zarządzeniem niniejszym. 

2. Pracownicy, doktoranci i studenci zobowiązani są do śledzenia informacji podawanych 
przez władze Uczelni, władze państwowe i służby sanitarne dotyczące zasad postępowania 
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.  

3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam kanclerzowi.  
4. Nadzór nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych za pomocą środków nauczania na 

odległość powierzam dziekanom.   
5. Kanclerz zobowiązany jest do udzielania informacji, wyjaśnień i wskazówek niezbędnych do 

prawidłowego wykonania niniejszego zarządzenia.  
6. Jeżeli w wyniku wykonania niniejszego zarządzenia powstanie obowiązek zwrotu opłat 

wniesionych przez osoby trzecie, opłaty zostaną zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Zasady zwrotu opłat za zawieszone usługi 
edukacyjne zostaną określone w odrębnych przepisach.  

7. Legitymacje studenckie i doktoranckie zachowują swoją ważność do dnia 31 maja 2020 r. 
8. O wynikających z niniejszego zarządzania zmianach organizacji roku akademickiego rektor 

poinformuje w odrębnym komunikacie.  
9. Niezastosowanie się do obowiązków opisanych w niniejszym zarządzeniu będzie 

traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowników, doktorantów i studentów.   
 

§ 5 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do 14 kwietnia 
2020 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 10 i 11. 

2. O uchyleniu lub zmianach niniejszego zarządzenia będę informował poprzez ogłoszenie na 
stronie www.uni.lodz.pl. 

 

  
 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
 
 Prof. dr hab. Antoni Różalski 


