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Zarządzenie nr 31/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 15 marca 2020 r. 
 

w sprawie działań podejmowanych 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 poz. 85) oraz § 24 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu, w związku 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 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

433), zarządzam, co następuje:        

  

§ 1 

1. Zawiesza się wszelkie formy kształcenia, w szczególności zajęcia dydaktyczne  

dla studentów i doktorantów, za wyjątkiem nauczania w sposób zdalny z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej. 

2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 nie będą realizowane jakiekolwiek praktyki 

zawodowe. 

 

§ 2 

1. Zawiesza się 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, w miarę 

możliwości w sposób zdalny, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 3 

1. W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 1 ust. 1, nauczyciele 

akademiccy i doktoranci realizują swoje obowiązki w miarę możliwości w trybie pracy zdalnej. 

2. Należy podjąć starania nad uruchomieniem edukacji z wykorzystaniem komunikacji 

elektronicznej. W związku z tym  nauczyciele akademiccy powinni zintensyfikować 

przekazywanie studentom materiałów dydaktycznych drogą elektroniczną. 

 

§ 4 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę w formie pracy zdalnej, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Praca w formie zdalnej może zostać ograniczona w przypadku konieczności zapewnienia 

ciągłości podstawowych procesów organizacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania  

i bezpieczeństwa uczelni, utrzymania infrastruktury uczelni oraz konieczności zabezpieczenia 

ciągłości prowadzenia procesów doświadczalnych związanych z działalnością naukowo-

badawczą. 

3. Dla pracowników administracji podstawowe procesy, o których mowa w ust. 2, określa 

rektor, właściwy prorektor, kanclerz lub kwestor w porozumieniu z podlegającymi kierownikami 

właściwych jednostek organizacyjnych. 



4. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wydziałach podstawowe 

procesy, o których mowa w ust. 2, określa dziekan w porozumieniu z podlegającymi 

kierownikami właściwych jednostek organizacyjnych. 

 

§ 5 

Nakazuje się przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących 

środków ochronnych przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 

zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

 

§ 6 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem należy uwzględnić zalecenia 

Komunikatu nr 4 Rektora UPP z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego uchylenia. 

 

 

          Rektor 

              /-/ 
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