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Zarządzenie nr 49/20 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
z dnia 22 maja 2020 roku 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy  
i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego 
zarządzeniami nr 33/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz  nr 40/20 z dnia 30 kwietnia 2020 
r.  
 
 
Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
W zarządzeniu nr 28/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy i przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionym zarządzeniami nr 33/20 z dnia 8 
kwietnia 2020 r. oraz nr 40/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
 

1. § 3 skreśla się w całości. 

 

2. W § 4 ust. 5 - 7 otrzymują następujące brzmienie: 

 
„5. Dziekanaty, Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych oraz Biuro Szkoły Doktorskiej 
prowadzą obsługę w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi studentów, a za 
organizację pracy odpowiedzialny jest odpowiednio Kierownik Dziekanatu w porozumieniu z 
danym Dziekanem, Kierownik Działu Spraw Studenckich i Dydaktycznych w porozumieniu z 
Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktycznych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej. W 
przypadku sytuacji, gdy konieczny będzie kontakt z interesariuszami stosuje się 
zabezpieczenia pracowników zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi,  
w tym w szczególności maseczki lub przyłbice i środki do dezynfekcji rąk.  
 
6. Biblioteka Główna z wyłączeniem czytelni prowadzi działalność w sposób minimalizujący 
ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szczególności wprowadza się 
ograniczenie liczby osób wchodzących do Biblioteki Głównej, zastosowanie środków ochrony 
osobistej u pracowników Biblioteki oraz dostęp do środków do dezynfekcji rąk. Zawieszona 



pozostaje do odwołania działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  
z wyłączeniem zewnętrznych obiektów sportowych.  
 
7. Zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich możliwe jest po uzyskaniu zgody 

kierownika Centrum Obsługi Domów Studenckich.”  

 
 

3. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za organizację pracy danego działu odpowiada jego kierownik w porozumieniu  

z dyrektorem nadzorującym dział, przy czym dopuszcza się zmianową organizację pracy. 

Pracodawca zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla danej jednostki organizacyjnej. 

Kierownicy jednostek zobowiązani są do zapewnienia pracownikom warunków pracy zgodnie  

z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa pracy, w tym ogólnodostępnymi wytycznymi 

sanitarnymi.” 

 

4. W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, wynikających z braku możliwości 

zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 9, kierownik jednostki organizacyjnej po uzyskaniu 

akceptacji właściwego dyrektora, może podjąć decyzję o pracy zdalnej.”   

  

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju w zakresie  Biblioteki 

Głównej oraz Dyrektorowi Generalnemu, Dyrektorowi ds. Administracji oraz Dyrektorowi ds. 

Finansowych - Głównemu Księgowemu w zakresie organizacji pracy administracyjnej, 

technicznej i obsługi UMP.  

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja br. 

 
 
                 R e k t o r 

                                                                                                   
prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 


