
Komunikat Dziekana Wydziału Chemii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 9 czerwca 2020 r.  

 
w sprawie zasad realizacji zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemii 

 
 

Informuję, że Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 

r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 

oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pismem od Głównego Inspektora Sanitarnego do 

Wiceministra prof. Wojciecha Maksymowicza dotyczącym wymogów, jakie powinny zostać 

spełnione dla bezpieczeństwa studentów i pracowników podczas prowadzenia zajęć 

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-

zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach zostały wprowadzone poniższe zasady 

realizacji zajęć o charakterze praktycznym (laboratoria, praktyki niemożliwe do 

przeprowadzenia z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania) na Wydziale Chemii. 

Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału zobowiązani są do ich przestrzegania 

stosownie do zakresu swoich obowiązków. 

 

 Osoby biorące udział w zajęciach 

1.  Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, 

którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację  

w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. Studenci przed rozpoczęciem zajęć dostarczają osobie prowadzącej stosowne 

oświadczenie (załącznik nr 1). 

2.  W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne 

inne niż studenci i pracownicy. 

3.  Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. 

4.  Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów niezbędnych 

do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów innych 

uczestników zajęć. 

5.  Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia studenci mogą jeść 

przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami. 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24030/z-dnia-220520-komunikat-covid19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24030/z-dnia-220520-komunikat-covid19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24030/z-dnia-220520-komunikat-covid19.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24030/z-dnia-220520-komunikat-covid19.pdf
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach


6.  Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają 

lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na 

przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego 

przynajmniej 1,5-2 m od drugiej osoby. 

 

Zasady ochrony indywidualnej 

1.  Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5-2 m oraz 

mieć osłonięte usta i nos. 

2.  Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub 

wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką). 

3.  Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się 

zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać 

bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. 

4.  Dydaktycy obecni na zajęciach, także muszą mieć zakryte usta i nos za pomocą maseczki 

ochronnej lub przyłbicy. 

5.  Przed wejściem do laboratorium, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć 

dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je, a następnie założyć rękawiczki 

jednorazowe. 

6.  Preparat do dezynfekcji i rękawiczki zapewnia Uczelnia. 

 

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami 

1.  Przed zajęciami studenci zobowiązani są zapoznać się z podstawowymi informacjami 

dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem (stosowne 

informacje znajdują się w załączniku nr 2). Powinno się udostępnić im także numery telefonów 

do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego, służb medycznych, 

czy infolinii NFZ (stosowne informacje znajdują się w załączniku nr 3). 

2.  Przed wejściem do pomieszczeń laboratoryjnych i ćwiczeniowych należy udostępnić płyn 

do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację  

o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na zajęcia. Zaleca się 

udostępnienie instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3.  Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany 

był co najmniej 1,5-2 metrowy odstęp w każdym kierunku. 



4.  Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy studentami nie jest możliwe ze 

względu na liczbę studentów należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić salę 

odpowiednio większą, jeśli to możliwe. 

5.  W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki 

sposób, aby zapewnić 1,5-2 metrowy odstęp pomiędzy studentami (czyli co drugi stół 

laboratoryjny), a jeżeli to niemożliwe należy zmniejszyć liczebność grupy. Studenci 

wykonują ćwiczenia indywidualnie (nie mogą pracować w podgrupach).  

6.  Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci 

powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać. Jeżeli ze 

względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/uchwyty i powierzchnie, które 

mogą być dotykane powinny być regularnie dezynfekowane. 

7.  Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone w tym, przed zajęciami, nie 

rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. 

8.  Należy zapewnić miejsce, w którym będzie można zostawić rzeczy osobiste przed wejściem 

na zajęcia – plecak, torbę, kurtkę, telefon, np. szafki lub odrębne pomieszczenie, w którym będą 

przygotowane np. foliowe worki, w których studenci będą mogli zostawić swoje rzeczy 

osobiste. Należy zadbać, by studenci zostawiając lub odbierając swoje rzeczy zachowywali 

odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

9.  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych przy laboratoriach 

wywieszone zostaną instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem 

odkażającym instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk. 

10. W budynku Wydziału Chemii ustala się sale seminaryjną 120 B (wyposażoną m.in. w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w której będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Osoba wykazująca objawy chorobowe będzie 

mogła w sali 120 B, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu 

zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) 

lub oddziału zakaźnego. 

 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa 

1.  Dydaktycy muszą zapoznać się z informacjami odnośnie zasad dotyczących bezpieczeństwa 

biologicznego podczas realizacji zajęć (stosowne informacje znajdują się w załączniku nr 2, 

można je także uzyskać w Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 



Przeciwpożarowej Uniwersytetu Wrocławskiego - dane teleadresowe znajdują się w załączniku 

nr 3). 

2.  Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach. 

W tym celu można np. z wyprzedzeniem czasowym przekazać studentom zasady 

bezpieczeństwa i oczekiwanych zachowań, zorganizować wejście na zajęcia w sposób 

uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe), poinstruować, aby 

spostrzeżeniami po zajęciach dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, studenta 

lub doktoranta 

1.  Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie 

odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu (sala 

120 B) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2.  W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy PRM student powinien udać się do 

domu transportem indywidualnym (np. własnym), pozostać tam i skorzystać z teleporady 

medycznej. 

3.  W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem 

przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie 

poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi 

wstępny wywiad epidemiologiczny. 

4.  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem:  

1) pracownicy oraz studenci powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy/na zajęcia. Muszą pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ew. ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym (stosowne informacje znajdują się w 

załączniku nr 3), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112  

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Pracownik, u którego podejrzewa się 

zachorowanie na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego (mailem lub telefonicznie)  

o zaistniałej sytuacji. 



2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz 

Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów 

prawa (stosowne informacje znajdują się w załączniku nr 4). 

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia u pracownika, studenta, 

doktoranta objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w 

czasie przebywania na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego 

1.  Należy niezwłocznie odizolować taką osobę w odrębnym pomieszczeniu (sala 120B) lub 

wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób oraz skontaktować 

się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu (dane teleadresowe 

znajdują się w załączniku nr 3). 

2.  Przekazać tę osobę na najbliższy oddział chorób zakaźnych tj. Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (dane teleadresowe znajdują się  

w załączniku nr 3). 

3.  Wezwać pogotowie ratunkowe, gdy stan zdrowia osoby z objawami zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 pogarsza się, celem przewiezienia jej do najbliższego oddziału zakaźnego,  

a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny. 

4.  Poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się ta osoba, wraz  

z dezynfekcją powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

5.  Powiadomić bezpośredniego przełożonego o zaistniałej sytuacji oraz Dział Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (dane teleadresowe znajdują się w załączniku 

nr 3), który informuje o tym zdarzeniu Państwową Inspekcję Sanitarną. 

6.  Sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu 

dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

7.  W sprawach nagłych skontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub Działem 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Uniwersytecie 

Wrocławskim (dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 3). 

 

Dziekan Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak 

http://www.gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus


 

Załącznik nr 1 

....................................... 

Imię i nazwisko 

....................................... 

Kierunek/rok studiów 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że przystępując do zajęć (podać ich nazwę)………………………... 

.............................................................................................w dniu .............................................: 

-jestem zdrowy/a, nie wykazuję objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

-nie jestem objęty/a kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, 

-nie przebywałem/am w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych. 

-zapoznałem/zapoznałam się z Komunikatem Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia … czerwca 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze 

laboratoryjnym na Wydziale Chemii. 

 

……………………………………… 

                                                                                            podpis studenta/-ki 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Podstawowe informacje i zasady bezpieczeństwa 

Źródło: „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności 

uczelni” - https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-

czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni  

Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się na wiele krajów, a wybuch choroby 

spowodowanej zakażeniem tym patogenem (COVID-19) ogłoszono stanem zagrożenia 

zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC). Aby skutecznie ograniczyć 

dalsze przenoszenie się wirusa i minimalizować skutki epidemii zaleca się, by uczelnie 

wprowadziły środki ostrożności, adekwatne do konkretnej sytuacji. Powinny one zapobiegać 

rozprzestrzenianiu się COVID-19, a jednocześnie chronić studentów doktorantów i 

pracowników uczelni. Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej w kraju dostępne są 

na stronie https://gis.gov.pl/. 

COVID-19 jest chorobą wywołaną przez nowy szczep koronawirusa SARS-CoV-2. 

Akronim powstał z „CO” –korona, „VI” –wirus, a „D” –choroba. Na początku choroba ta 

była określana jako „nowy koronawirus 2019” lub „2019-nCoV”. 

Wirus wywołujący COVID-19 jest nowym wirusem powiązanym z tą samą rodziną 

wirusów, co ciężki ostry zespół oddechowy (SARS), bliskowschodni zespół oddechowy 

(MERS) i niektóre rodzaje przeziębienia (koronawirusy alfa –NL63 i 229E oraz beta –HKU1 

i OC43). Najczęstsze objawy mogą obejmować gorączkę, kaszel i duszność, rzadziej nieżyt 

nosa i gardła, utratę węchu i smaku. W cięższych przypadkach infekcja może powodować 

śródmiąższowe zapalenie płuc z utrudnionym oddychaniem. Czasami może prowadzić do 

śmierci. Objawy są podobne do grypy lub przeziębienia, chorób, które są znacznie częstsze 

niż COVID-19. Dlatego wymagane jest testowanie w celu potwierdzenia lub wykluczenia czy 

dana osoba choruje na COVID-19. 

Wirus jest przenoszony przez bezpośredni kontakt z kroplami wydzieliny dróg 

oddechowych zakażonej osoby (generowanymi przez kaszel i kichanie). Osoby mogą również 

ulec zakażeniu poprzez dotknięcie najpierw powierzchni skażonych wirusem, a następnie 

twarzy (np. oczu, nosa, ust). Wirus wywołujący COVID-19 może przetrwać na powierzchni 

przez kilkadziesiąt godzin, ale proste środki dezynfekujące mogą go dezaktywować.  

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
https://gis.gov.pl/


Najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem choroby są osoby starsze oraz z 

przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i choroby serca. Ponieważ jest to nowy 

wirus, wciąż nie wiadomo, jak on wpływa na dzieci i młodzież. Nie ma obecnie dostępnej 

szczepionki przeciwko COVID-19. Leczenie choroby jest objawowe, podobnie jak infekcje 

grypopodobne. Prace nad skutecznymi lekami przeciwwirusowymi trwają, prowadzonych jest 

kilka badań klinicznych.  

Podobnie jak w przypadku innych infekcji dróg oddechowych, takich jak grypa lub 

przeziębienie, środki ochrony zdrowia publicznego (codzienne działania zapobiegawcze) 

mają kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby:                                 

-pozostawanie w domu w razie choroby 

-zakrywanie podczas kaszlu lub kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chustką, którą po 

użyciu trzeba niezwłocznie wyrzucić 

-częste mycie rąk wodą z mydłem 

-czyszczenie często dotykanych powierzchni i przedmiotów.  

Zaleca się zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www Uniwersytetu 

Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uni.wroc.pl/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/


Załącznik nr 3 

Numery telefonów: 

-najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

we Wrocławiu ul. Kleczkowska 20 50-227 Wrocław e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl. 

Infolinia KORONAWIRUS telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 -20.00: 

693 900908, 781 400199, 887 811060. 

-najbliższy oddział zakaźny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. 

Koszarowa 5, 51-149 Wrocław. Infolinia KORONAWIRUS telefony czynne codziennie w 

godz.: 8:00-20:00: 571 356746, 519 338486. 

-służby medyczne: 999, 112-infolinia NFZ: 800 190590 

-Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Uniwersytecie 

Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

Akty prawne związane z epidemią COVID-19 

Źródło: „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności 

uczelni”  

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-

przywracaniem-dzialalnosci-uczelni 

Bazy krajowych aktów prawnych, bieżące informacje oraz rekomendacje dostępne są w 

serwisach: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020 

https://www.gov.pl/ 

http://www.gis.gov.pl 

Ustawy: 

-Ustawa 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 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374 

-Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792 

Akty prawne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/511 

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020
https://www.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/511


-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/528 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/643 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/741 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/911 

Akty prawne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

-Zarządzenie nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r.w 

sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach 

podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24023/nr-62_2020-z-dnia-20052020-r-zdalne-

egzaminy-i-sesja.pdf 

-Zarządzenie nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w 

sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 

r. do dnia 31 lipca 2020 r. 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24029/nr-63_2020-z-dnia-22052020-praca-po-

25052020-r.pdf 

-Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/528
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/643
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/741
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/911
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24023/nr-62_2020-z-dnia-20052020-r-zdalne-egzaminy-i-sesja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24023/nr-62_2020-z-dnia-20052020-r-zdalne-egzaminy-i-sesja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24029/nr-63_2020-z-dnia-22052020-praca-po-25052020-r.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24029/nr-63_2020-z-dnia-22052020-praca-po-25052020-r.pdf


Uniwersytetu Wrocławskiego 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24030/z-dnia-220520-komunikat-covid19.pdf 

 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/24030/z-dnia-220520-komunikat-covid19.pdf

