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UMP powoli wraca do normalności, co potocznie nazywa się procesem „odmrażania Uczelni”. 
Najlepszym tego symbolem jest powrót do zajęć stacjonarnych studentów ostatnich lat studiów 
licencjackich, magisterskich lub jednolitych. To dla nich, w oparciu o Zarządzenie nr 52/2020 z 
dnia 28 maja br., w porozumieniu z dyrektorami, otwieramy część szpitali klinicznych. Otwiera-
my również Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia oraz 
Bibliotekę Główną. O organizacji pracy w tej ostatniej instytucji pisze Roma Hajduk. Przypomi-
nam, że pozostałe nasze budynki dydaktyczne są nadal zamknięte dla studentów i nie możemy w 
nich (nawet w ograniczonym zakresie) przeprowadzać zajęć, zaliczeń oraz egzaminów.  
Drugim symbolem normalizacji jest odbyte wczoraj stacjonarne posiedzenie Senatu UMP, pod-
czas którego Senatorowie pozytywnie zaopiniowali przedstawione przeze mnie kandydatury 
sześciu prorektorów oraz trzech kanclerzy, o czym poniżej. 
Na koniec, Maciej Wilczak dzieli się z nami swoim doświadczeniem w obszarze powracania do 
planowych zabiegów operacyjnych w położnictwie i ginekologii.  

Rektor UMP, Andrzej Tykarski 
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Wybory władz UMP – ciąg dalszy 
W dniu 3 czerwca br. Senat UMP pozytywnie zaopiniował kandydatury trzech kancle-
rzy oraz sześciu prorektorów w naszej Uczelni.  
Funkcję Kanclerza Nauk Medycznych będzie nadal pełnił prof. Marek Ruchała,           
a Kanclerza Nauk o Zdrowiu - prof. Jarosław Walkowiak. Markowe nazwiska.  
Na stanowisku Kanclerza Nauk Farmaceutycznych, miejsce prof. Lucjusza Zaprutko, 
który z mocy Ustawy nie mógł już kandydować, zajęła prof. Judyta Cielecka-Piontek. 
Od 1 września 2020 Prorektorem ds. Studenckich będzie prof. Edmund Grześko-
wiak, a Prorektorem ds. Dydaktyki - prof. Małgorzata Kotwicka. Szczególnie duże 
wyzwanie organizacyjne postawiłem Małgosi. Będzie m.in. odpowiedzialna za kiero-
wanie Centrum Obsługi Studentów - nowej jednostki, która przejmie wiele zadań 
dotychczas przynależnych Dziekanatom.  
Rozszerzy się zakres obowiązków Prorektora ds. Nauki, który zajmować się będzie 
również współpracą z zagranicą. Funkcję tę powierzyłem ponownie prof. Michałowi 
Nowickiemu. Zaproponowałem powrót do funkcji Prorektora ds. Klinicznych, co 
istotne w kontekście budowy Centralnego Szpitala. Będzie ją pełnił prof. Zbigniew 
Krasiński, którego zakres obowiązków uzupełnia współpraca z regionem.  
W kadencji 2020-2024 funkcję Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Pody-
plomowego obejmie prof. Ewa Wender-Ożegowska. Będę również zabiegał, aby 
Rada Samorządu Doktorantów wyraziła zgodę na objęcie przez Panią Prorektor sta-
nowiska Dyrektora Szkoły Doktorskiej. I na koniec niespodzianka w ocenie Senato-
rów. Ale miła, sądząc z wyników głosowania. Funkcję Prorektora ds. Organizacji, 
Promocji i Rozwoju, którą kiedyś powierzył mi Rektor Jacek Wysocki, będzie pełniła 
prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. Przed Dorotą nie tylko konieczność dbania         
o wizerunek medialny UMP, ale również koordynacja prac nad przygotowaniem no-
wej Strategii Rozwoju Uczelni. 
Nowe kolegium prorektorów to trzy panie oraz trzech panów. Nareszcie, w ostatniej 
mojej kadencji we władzach UMP, uzyskałem parytet! 

Andrzej Tykarski 
Jak bezpiecznie powrócić do planowych zabiegów operacyj-
nych w położnictwie i ginekologii ? 
W dobie pandemii zmieniło się wiele w całej światowej medycynie w zakresie możli-
wości skorzystania z bezpośredniego dostępu do usług medycznych świadczonych      
w szpitalach. W większości przypadków został on ograniczony do sytuacji bezpośred-
niego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów. Dotyczyło to również działań operacyj-
nych w zakresie położnictwa i ginekologii, które w Szpitalu na Polnej realizowaliśmy    
w stosunku do sytuacji nagłych w sposób ciągły zgodnie z zasadami zapewniającymi 
pełne bezpieczeństwa dla hospitalizowanych pacjentek.  
Obecnie, wobec konieczności powrotu do „normalności”, wznawiamy na Polnej pla-
nowe zabiegi operacyjne. Dotyczy to również zakresu wszystkich zabiegów operacyj-
nych wykonywanych w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej 
GPSK UMP. Wszystkie procedury realizujemy z zachowaniem wzmożonych zasad bez-
pieczeństwa, tak aby dochować wszelkich międzynarodowych standardów i zasad 
bezpieczeństwa naszych pacjentek oraz personelu medycznego. 
Zachęcamy wszystkie pacjentki oraz personel medyczny do zapoznania się materiała-
mi „Jak to robimy na Polnej”. Link do materiałów dostępny tutaj. 

Maciej Wilczak  

Wznowieni działalności Biblioteki 
Głównej – aktualne zasady 
Od 1 czerwca br. Biblioteka została częściowo 
otwarta dla użytkowników – uruchomiona zosta-
ła Wypożyczalnia, która czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 9.00-18.00. 
Wznowiliśmy możliwość wypożyczeń z zasobów 
Biblioteki dla studentów, doktorantów i pracow-
ników naszej Uczelni. Obecnie książki można 
wypożyczać po wcześniejszej rezerwacji mailowej 
pod adresem zamow.ksiazke@ump.edu.pl oraz 
otrzymaniu potwierdzenia, że są one gotowe do 
odbioru. Zamówienie powinno zawierać tytuł, 
autora, dział i sygnaturę książki. Zamawiać można 
tylko te pozycje, które mają status "na półce".  
Nadal nie ma natomiast wolnego dostępu do 
półek ze zbiorami. Zwrotu książek należy doko-
nywać poprzez wrzutnię, która znajduje się na 
parterze przy wejściu do budynku. Wszystkie 
książki zwrócone do Biblioteki poddawane są 3-
dniowej kwarantannie. 
Ponadto istnieje możliwość wypożyczania książek 
z Czytelni Ogólnej na okres 7 dni. Obowiązuje 
limit 3 książek na jedną osobę. Książki dostępne 
w czytelni w jednym egzemplarzu nie są wypoży-
czane. Zamówienia na książki z czytelni należy 
składać tak samo, jak z wypożyczalni. 
Zachęcamy do korzystania z czasopism elektro-
nicznych, dostępnych ze strony internetowej 
Biblioteki. Z czasopism drukowanych, których nie 
posiadamy w wersji on-line, Biblioteka wykonuje 
bezpłatne skany artykułów wyłącznie dla studen-
tów i pracowników UMP. Zamówienia należy 
składać pod adresem wyp_zam@ump.edu.pl. 
Zamówienie takie powinno zawierać pełne dane 
bibliograficzne oraz sygnaturę czasopisma. Obo-
wiązuje limit 10 artykułów na osobę.  
Nadal nieczynne są czytelnie, sale pracy grupowej 
i indywidualnej oraz komputery. W sprawach 
związanych ze zgłoszeniami prac do bazy Biblio-
grafia Publikacji UMP zalecamy kontakt mailowy 
pod adresem inf_nauk@ump.edu.pl. 
Podczas przebywania na terenie Biblioteki czytel-
nicy powinni zachowywać dwumetrowy dystans. 
Należy również przestrzegać ogólnie przyjętych 
zasad bezpieczeństwa sanitarnego.  

Roma Hajduk 
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