
Zarządzenie nr 33/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 17 marca 2020 r. 
 

w sprawie ograniczenia pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę 

COVID-19 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz § 24 ust. 3 i § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, art. 207 § 2 Kodeksu pracy, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., 1239 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 374.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 325) i rozporządzeniem  
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze  
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433.),  
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia 

epidemicznego, w okresie od 18 do 31 marca 2020 r. zakazuje się wstępu do budynków 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla wszystkich osób, za wyjątkiem  pracowników, 
o których mowa w ust. 2, oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych.  

2. Do dnia 18 marca 2020 r. wyznaczeni zostaną pracownicy, których praca jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni. 
 

§ 2 
W okresie od 18 do 31 marca 2020 r. wszelkie pisma, skargi, wnioski, prośby należy kierować 
do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pośrednictwem operatora pocztowego lub,  
w zakresie w jakim zezwalają na to właściwe przepisy, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego uchylenia. 
 
 
 

  Rektor 
      /-/ 

        prof. dr hab. Jan Pikul 
 


