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Zarządzenie nr 42/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 2 kwietnia 2020 roku 
 
w sprawie powołania Koordynatora działań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) 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), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 i § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Powołuje się prof. UPP dr hab. Joannę Zeyland, kierownika Katedry Biochemii  

i Biotechnologii, na Koordynatora działań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanego dalej 
„Koordynatorem”. 

2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:  
1) współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz 

jednostkami naukowo-badawczymi i diagnostycznymi funkcjonującymi na terenie 
Poznania prowadzącymi badania w kierunku SARS-CoV-2; 

2) koordynacja udziału pracowników UPP w podejmowanych działaniach mających na celu 
zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 

3) inwentaryzacja zasobów sprzętowo-materiałowych dostępnych w UPP (urządzeń, 
materiałów zużywalnych, wybranych odczynników, zestawów do izolacji RNA itp.) 
zgłoszonych do wykorzystania przez poszczególne jednostki organizacyjne UPP w celu 
zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 

4) dysponowanie powierzonym sprzętem i materiałami, włączając w to użyczanie lub 
przekazywanie części zasobów innym instytucjom do wykorzystania w celu zwalczania 
epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 

5) informowanie wspólnoty uniwersyteckiej, za pośrednictwem Informatora UPP, o stanie 
działań mających na celu zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2  
oraz pojawiających się w związku z tym potrzebach. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
   

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 


