
Zarządzenie nr 128 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r.  

w sprawie Procedury bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT 

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Procedurze bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT w okresie ogłoszonego stanu epidemii na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, stanowiącej 

załącznik do zarządzenia nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r., wprowadza się zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) zaleca się maksymalne wydłużenie dostępności pomieszczeń, w których znajduje się 

infrastruktura badawcza, w ciągu doby poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy 

dla pracowników sprawujących nadzór nad infrastrukturą badawczą; przygotowanie 

i opublikowanie w ogólnodostępnym miejscu planu odstępów między osobami korzystającymi 

z infrastruktury badawczej;”;  

2) w § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Konkursy i rekrutacje na stanowiska w grupie nauczycieli akademickich i pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi mogą odbywać się w całości lub częściowo przy 

pomocy środków komunikacji elektronicznej.”; 

3) w § 9: 

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

„3a. Informację o zdarzeniu oraz rejestr studentów/doktorantów mających bezpośredni 

kontakt z osobą zakażoną dziekan/dyrektor Szkoły Doktorskiej/kierownik jednostki 

organizacyjnej, a w przypadku pracowników kierownik Działu Kadr niezwłocznie przekazują 

pracownikowi stacji sanitarno-epidemiologicznej, w przypadkach: 

a) na żądanie stacji, posiadającej informacje o osobie zakażonej, 



b) zgłoszenia przez pracownika/studenta/doktoranta pozytywnego wyniku badania 

wskazującego na zakażenie SARS CoV-2 po ustaleniach ze stacją.”;  

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Informację o zdarzeniu oraz rejestr osób mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną 

osoby, o których mowa w ust. 3a, niezwłocznie przekazują do wiadomości Rektorowi na 

adres rektor@zut.edu.pl.”, 

4) w załączniku nr 1:  

a) w pkt 1 po ppkt 7 dodaje się ppkt 8 w brzmieniu:  

„8) praca agend udostępniania może ulec ograniczeniu w zależności od sytuacji epidemicznej 

w regionie.”, 

b) w pkt 2: 

− po ppkt 2 dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:  

„2a) zwrotu materiałów bibliotecznych dokonuje się samoobsługowo przy stanowisku 

wypożyczeń;”, 

− ppkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) wypożyczenia książek dokonuje się poprzez internetowe zamówienie w systemie 

bibliotecznym ALEPH (https://aleph.zut.edu.pl) lub bezpośrednio na miejscu, korzystając 

z wolnego dostępu do zbiorów;”, 

− po ppkt 6 dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:  

„7) w sytuacji znacznego wzrostu liczby zakażeń w regionie ograniczeniu może ulec dostęp 

do zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie.”; 

c) w pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wypożyczenia międzybiblioteczne 

a) odbiór i zwrot wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się w Czytelni, chyba że 

nastąpi znaczący wzrost zakażeń w regionie, wówczas odbiór i zwrot odbywać się 

będą w Wypożyczalni, 

b) zamówienia powinny być dokonywane w systemie bibliotecznym Aleph lub pocztą 

mailową na adres wmb@zut.edu.pl;”; 

5) w załączniku nr 2 w pkt 1 uchyla się ppkt 7. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT  
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