
ZARZĄDZENIE R-12/2020 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu z dnia 11 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę 

o nazwie COVID-19. 

 

 

 

Na podstawie: 

-   § 17 ust. 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 

2019 r. z późn. zm.),  

-   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. z 2020 r. poz. 374), 

 

 

z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

 

§ 1 
 

Od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zawieszam zajęcia dydaktyczne 

prowadzone na wszystkich formach i poziomach studiów oraz innych formach kształcenia 

w UTH Radom.  

 

§ 2 

 

1. Z dniem 12 marca 2020 roku odwołuję: 

1) wszelkie imprezy sportowe, kulturalne i naukowe o charakterze otwartym organizowane 

przez Uczelnię, jak również wydarzenia realizowane na terenie UTH Radom przez 

podmioty zewnętrzne, 

2) udział Uczelni we wszelkich imprezach o charakterze otwartym. 

2. Z dniem 19 marca 2020 roku wstrzymuję: 

1) wyjazdy służbowe, w tym udział w konferencjach zagranicznych pracowników Uczelni, 

2) wyjazdy zagraniczne i przyjazdy studentów i doktorantów, 

3) przyjazdy gości zagranicznych do UTH Radom, 

4) kwaterowanie nowych osób w Domach Studenckich UTH Radom oraz wprowadzam 

zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.  

3.  Zasady określone w § 2 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 roku.  

 

 

§ 3 

 

1. Zobowiązuję studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do 

niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania 

wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną kierowników poszczególnych 

jednostek.  

2. Kierownicy wymienieni w ust. 1 zobowiązani są przekazać powyższe informacje bez 

zbędnej zwłoki na adres kanclerz@uthrad.pl. 

mailto:kanclerz@uthrad.pl


3. Zobowiązuję pracowników UTH Radom do niezwłocznego poinformowania telefonicznie 

i mailowo kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania, wywołanego przez 

koronawirusa, bądź fakcie objęcia kwarantanną. 

4. Kierownik jednostki zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez 

zbędnej zwłoki na adres kanclerz@uthrad.pl. 

 

§ 4 

 

1. Polecam wszystkim pracownikom przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi 

COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-

ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/. 

2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do codziennego zapoznawania się 

z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz 

publikowanymi na stronie UTH Radom i bieżącego przekazywania ich treści podległym 

pracownikom.  

3. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej 

i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich. 

4. Zasady określone w § 4 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

R E K T O R 
 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 

mailto:kanclerz@uthrad.pl
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

