
  

  

 

 

 

 

Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 23/2022 z 28 marca 2022 r. 
 

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Rektora PG nr 66/2021 z 27 października 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Politechniki Gdańskiej oraz zmiany 

Zarządzenia Rektora PG nr 45/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad 

dotyczących organizacji kształcenia na Politechnice Gdańskiej i realizacji zajęć wyrównawczych 

w roku akademickim 2021/2022 wraz z wprowadzeniem zasad przebywania na terenie 

Politechniki Gdańskiej oraz procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub 

zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki 

Gdańskiej w związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolite Polskiej stanem epidemii 

wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

 

§1 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz §24 ust. 3 

Statutu PG, mając na uwadze przepis §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 

2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679), uchylam Zarządzenie Rektora 

PG nr 66/2021 z 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania 

ust i nosa na terenie Politechniki Gdańskiej. 

§2 W Załączniku nr 2 Zarządzenia Rektora PG nr 45/2021 r. „Zasady przebywania na terenie 

Politechniki Gdańskiej oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia 

lub zachorowania na COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników Politechniki 

Gdańskiej w związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 

wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”, w punkcie 3 po słowach „innych osób” 

stawia się kropkę oraz skreśla się sformułowanie „oraz przypomina się o prawnym 

obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki” oraz w punkcie 6 skreśla się 

sformułowanie „stosowania maseczek”.  

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Rektor 

 

 

------------------------------------------ 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 

 

 

 

 

 


