
 
Zarządzenie nr 32/2020 
z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 

wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), § 12 oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku z wejściem w życie 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 (Dz. U. poz. 
374) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 515, ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

W zarządzeniu nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków 
społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zmienionym zarządzeniem nr 22/2020 Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 11 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 
1) dokonuje się zmiany podstawy prawnej, która otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), § 12 oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku z wejściem w życie 
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 (Dz. U. poz. 374), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni 
medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. poz. 515, ze zm.) zarządzam, co następuje:"; 

2)  określony w zarządzeniu termin „do dnia 25 marca 2020 r." zastępuje się terminem 
„do odwołania"; 

3) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Szczegółowe zasady realizacji programu studiów, 
w tym sposób zaliczania zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa zarządzenie nr 29/2020 
z dnia 30 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi."; 

4) § 8 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8  

1. Pracowników Uniwersytetu zobowiązuje się do codziennego zapoznawania się z aktualnymi 
komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami władz Uniwersytetu, 
dotyczącymi COVID-19. 

2. Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązuje się do niezwłocznego 
raportowania pracodawcy o zaistniałych przypadkach COVID-19.". 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,  z mocą obowiązującą od dnia 26  marca 2020 r. 
      

REKTOR:  prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 
 

Otrzymują: 
- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 
- intranet/BIP 


