
 

R.021.2.2022  

 

Zarządzenie Nr 7/22  

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 8 lutego 2022 r. 

 

w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny  

w imieniu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku oraz § 2 ust. 3 Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w trakcie epidemii COVID-19 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyznacza się pracowników odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w osobach: 

• Pani Krystyna Tomaszewska - (Studenci PUZ we Włocławku oraz nauczyciele 

akademiccy) 

tel. 668-075-496  

e-mail: krystyna.tomaszewska@puz.wloclawek.pl  

• Pani Ilona Rojewska - (Słuchacze studiów podyplomowych PUZ we Włocławku, 

prowadzący zajęcia w ramach umów cywilno-prawnych) 

tel. 668-075-543 

e-mail: ilona.rojewska@puz.wloclawek.pl  

• Pani Małgorzata Drzewudzka - (Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi PUZ 

we Włocławku za wyjątkiem pracowników Przedszkola Akademickiego PUZ  

we Włocławku) 

tel. 606-711-440  

e-mail: malgorzata.drzewudzka@puz.wloclawek.pl  

• Pani Renata Dreliszak - (pracownicy i wychowankowie Przedszkola Akademickiego PUZ 

we Włocławku) 

tel. 664-907-490  

e-mail: renata.dreliszak@puz.wloclawek.pl  

 

§ 2. 

Zadania pracowników odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku, określa Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad 

funkcjonowania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w trakcie epidemii COVID-19. 

 

§ 3. 

W przypadku nieobecności (np. z powodu choroby, urlopu itd.), któregoś z pracowników 

odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku, o których mowa w § 1 zarządzenia, jego obowiązki na czas nieobecności przejmie 

inny pracownik zastępujący go na czas nieobecności.  
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§ 4. 

1. Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się pracownikom 

odpowiedzialnym za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku, o których mowa w § 1 zarządzenia.  

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów 

oraz Dyrektorowi Administracyjnemu.  

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania ze skutkiem prawnym od dnia 25 lutego 2022 r. 

i obowiązuje do końca semestru letniego w roku akademicki 2021/2022. 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 


