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Zarządzenie nr 88/20 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 
 
 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Uczelni 
w czasie epidemii COVID-19   

 

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Zmienia się zarządzenie nr 52/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Uczelni 
w czasie epidemii COVID-19  (zmienione zarządzenie Rektora nr 82/20 z dnia 17 lipca 2020 r.) 
w ten sposób, że: 

1.§ 1 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„ 1. Pracownicy Uczelni prowadzą rutynową działalność, w tym działalność naukową, a za 
organizację ich pracy w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki.”  
 
2. § 1 ust.7 otrzymuje nowe brzmienie: 
„ 7. Znosi się zakaz wyjazdów i przyjazdów w ramach międzynarodowych programów 
współpracy, przy czym:  
 

a) Studenci zagraniczni przyjeżdzający do Uniwersytetu w ramach międzynarodowych 
programów współpracy zobowiązani są do przedłożenia bezpośrednio po przyjeździe 
wyniku badania genetycznego PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 
wykonanego nie później niż 72 godziny przed przyjazdem, oraz powtórzenia badania 
7 dni po przyjeździe w Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa. Badanie wykonane 
po 7 dniach jest bezpłatne dla studenta. W przypadku nieprzedłożenia wyniku 
badania PCR student zobowiązany jest do odbycia 7-dniowej kwarantanny przed 



rozpoczęciem zajęć związanych z programem wymiany lub wykonania 
pierwszorazowego badania na własny koszt. W takim przypadku do czasu uzyskania 
wyniku tego badania student zobowiązany jest do zachowania izolacji do czasu 
uzyskania wyniku.  
 

b) Studenci programów studiów realizowanych w języku angielskim lub studenci 
międzynarodowych programów współpracy mieszkający jednocześnie w domach 
studenckich Uniwersytetu zobowiązani są do przedłożenia bezpośrednio po 
przyjeździe z zagranicy wyniku badania genetycznego PCR w kierunku koronawirusa 
SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 72 godziny przed przyjazdem, oraz 
powtórzenia badania 7 dni po przyjeździe w Uczelnianym Laboratorium 
Koronawirusa. Wynik pierwszego i drugiego badania jest przedkładany osobie 
upoważnionej w domu studenckim Uniwersytetu. Badanie wykonane po 7 dniach jest 
bezpłatne dla studenta. W przypadku nieprzedłożenia pierwszego wyniku badania 
PCR student nie może być zakwaterowany w domu studenckim Uniwersytetu i do 
czasu uzyskania wyniku badania wykonanego w Polsce, Uniwersytet z racji 
epidemiologicznych wyznacza studentowi tymczasowe miejsce zamieszkania 
umożliwiające zapewnienie warunków izolacji. W takim przypadku koszt wykonania 
pierwszego badania ponosi student.  

 
c) Studenci programów studiów realizowanych w języku angielskim powracający z 

zagranicy i rozpoczynający zajęcia realizowane w formie stacjonarnej, zobowiązani są 
do przedłożenia w Dziekanacie CNJA wyniku badania PCR w 
kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 72 godziny przed 
powrotem do Polski oraz powtórzenia badania 7 dni po przyjeździe w Uczelnianym 
Laboratorium Koronawirusa. Badanie wykonane po 7 dniach jest bezpłatne dla 
studenta. Drugi negatywny wynik badania uprawnia studenta do uczestnictwa w 
zajęciach klinicznych. Za właściwą organizację zajęć klinicznych pod względem 
epidemiologicznym i przestrzegania wytycznych określonych przez podmiot leczniczy 
odpowiada koordynator przedmiotu z Dyrekcją CNJA.  W przypadku nieprzedłożenia 
pierwszego wyniku badania przez studenta, zobowiązany jest on do wykonania 
bezpośrednio po przyjeździe badania PCR na własny koszt w Uczelnianym 
Laboratorium Koronawirusa i do czasu uzyskania wyniku badania pozostania w 
izolacji. Student zobowiązany jest do indywidualnej rejestracji on-line na wskazanym 
przez CNJA portalu.  

 
d) Studenci UMP powracający z międzynarodowych programów wymiany studentów i 

rozpoczynający zajęcia realizowane w formie stacjonarnej, zobowiązani są do 
wykonania badania PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie wykonywane 
jest w Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa przed rozpoczęciem zajęć w 
terminach określonych przez Dziekanat i jest bezpłatne dla studenta, a negatywny 
wynik uprawnia studenta do uczestnictwa w zajęciach.  

 
 
 

 
 



§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza  się  Prorektorowi ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą, 
Dyrektorowi CNJA, Dziekanom oraz Kierownikowi Centrum Obsługi Domów Studenckich.  
 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2020 roku i jednocześnie traci moc 
zarządzenie Rektora nr 28/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy i 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  
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                                                                                                        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 


