
Zarządzenie nr 52 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni  

w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 340) oraz 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2095, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania 

Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 wprowadza się zmiany: 

1) § 3, 4, 6 i 8 – uchyla się; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

1. „W celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego i jakości kształcenia w Uczelni 

nauczyciel akademicki, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, który jest 

zdolny do pracy (nie przebywa na zwolnieniu lekarskim) i wyraża wolę kontynuowania pracy 

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, może złożyć – zaopiniowany 

przez dziekana – wniosek o pracę zdalną do prorektora ds. kształcenia, za pośrednictwem 

służbowego adresu poczty elektronicznej. Opinia powinna zawierać informację o możliwości 

realizacji tych zajęć z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do wniosku 

należy dołączyć dowód poświadczający zalecenie samoizolacji domowej w związku 

z pozytywnym wynikiem testu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

2. Ostateczną decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, podejmuje prorektor 

ds. kształcenia. 

3. W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego, związanej ze stwierdzonym 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, decyzję o zmianie terminu lub obsady zajęć podejmuje 

dziekan.”; 



3) załączniki nr 1-3 – uchyla się. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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