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Zarządzenie nr 72/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 maja 2020 r. 
 

w sprawie stopniowego przywracania działalności Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. 
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 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 861) oraz § 24 ust. 3 i § 25 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zawieszone, do odwołania, pozostają posiedzenia organów kolegialnych (Senatu, rad 

naukowych dyscyplin) oraz gremiów i ciał kolegialnych działających na podstawie statutu 
UPP oraz innych aktów normatywnych.  

2. Kadra kierownicza realizuje swoje obowiązki związane z pełnioną funkcją na terenie 
Uniwersytetu z maksymalnym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
Przepis § 2 ust. 2 stosuje się. 
 

§ 2 
1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę na terenie 

Uniwersytetu z maksymalnym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
2. Przywrócenie świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu następuje z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. 

3. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi podległych rektorowi, 
prorektorowi, kanclerzowi lub kwestorowi harmonogram przywrócenia świadczenia pracy 
na terenie Uniwersytetu określa rektor, właściwy prorektor, kanclerz lub kwestor  
w porozumieniu z podlegającymi kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych do 
dnia 27 maja 2020 r. 

4. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wydziałach warunki 
przywrócenia pracy, o których mowa w ust. 2, określa dziekan w porozumieniu  
z podlegającymi kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych do dnia 27 maja 
2020 r.  

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez zbędnej zwłoki informują rektora, właściwego 
prorektora, dziekana, kanclerza lub kwestora o działaniach podjętych na podstawie ust. 2. 

6. Harmonogramy przywrócenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu, o których mowa 
w ust. 3 i 4, kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych sporządzają na kolejne 
miesiące kalendarzowe. 
 

§ 3 
1. W terminie do dnia 27 maja 2020 r. dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej 

ustala warunki przywrócenia świadczenia pracy na terenie kierowanej jednostki 
organizacyjnej przez pracowników będących nauczycielami akademickimi. Ustalając 



warunki dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej kieruje się zasadą 
niezbędności świadczenia pracy na terenie jednostki dla zapewnienia ciągłości jej działania.  
Przepis § 2 ust. 2 stosuje się. 

2. Świadczenie pracy zgodnie z ust. 1 wymaga zgody odpowiednio dziekana lub kierownika 
jednostki ogólnouczelnianej. 

3. Dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej bez zbędnej zwłoki informuje rektora 
lub prorektora o działaniach podjętych na podstawie ust. 1 i 2. 

 
§ 4 

Na terenie Uniwersytetu mogą przebywać tylko osoby realizujące zadania we wszystkich 
obszarach funkcjonowania Uczelni. 
 

§ 5 
Wszelkie pisma, skargi, wnioski, prośby, należy kierować do Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu za pośrednictwem operatora pocztowego lub, w zakresie w jakim zezwalają na to 
przepisy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

§ 6 
Z dniem 31 maja 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 36/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

           Rektor 
               /-/ 
        prof. dr hab. Jan Pikul 
 
 


