
Zarządzenie nr 68 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa epidemicznego 

organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji 

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.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Procedurze bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej 

oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonej zarządzeniem nr 82 Rektora 

ZUT z dnia 9 czerwca 2020 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale II Przystosowanie budynków i pomieszczeń w § 3: 

a) w ust. 1. pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba nakłada się obowiązek zakrywania 

nosa i ust przy pomocy maseczki;”, 

b) w ust. 1 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej osoby, w tym pracownicy, studenci 

i doktoranci, mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek (przed każdym 

wejściem do budynku). Nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki. 

Konieczne jest zapewnienie specjalnego kosza na zużyte środki ochrony osobistej,”; 

2) w rozdziale III Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zająć 

dydaktycznych i laboratoryjnych w § 5 Zasady ochrony indywidualnej ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka).”; 



3) w rozdziale IV Organizacja pracy administracji centralnej, Osiedla Studenckiego, Hoteli 

Asystenckich, administracji wydziałowej, jednostek międzywydziałowych oraz 

ogólnouczelnianych: 

a) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stanowiska pracy powinny być zorganizowane tak, by zapewnić odległość minimum 1,5 

m w każdym kierunku pomiędzy zajmującymi je pracownikami. Jeżeli w pomieszczeniu 

przebywa więcej niż 1 osoba nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy 

maseczki. Świadczenie pracy zdalnej może być uzasadnione brakiem możliwości wypełnienia 

tego warunku.”; 

b) w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) należy udostępnić płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów, doktorantów 

i klientów zewnętrznych. Wymagane jest zasłanianie ust i nosa przez studentów, 

doktorantów, pracowników i pozostałe osoby;”; 

4) w załączniku nr 1 Zasady zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Biblioteki Głównej ZUT: 

a) w rozdziale III Zwrot oraz wypożyczenia książek w ust. 1 pkt 4 uchyla się; 

b) w rozdziale V Zalecenia sanitarne pracy pracowników BG ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

4. „Należy nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania 

obowiązków.” 

5. „Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane 1,5 metra).”; 

5) w załączniku nr 2 Zasady zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w domach studenckich: 

a) w ust. 1 pkt 9 uchyla się; 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) należy osłaniać nos i usta maseczką oraz dłonie rękawicami ochronnymi podczas 

wykonywania obowiązków;”; 

c) w ust. 3 pkt 6 uchyla się. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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