
Zarządzenie nr 34/2021  

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

z dnia 26 marca 2021 roku 

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni 

 

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 zw. 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 (t.j. z 2020 r. Dz. U. poz. 1842), § 24 ust. 

2 i § 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

 

W związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemicznym związanym  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego trzecią falę epidemiczną choroby 

COVID-19, wprowadzam do odwołania następujące zasady funkcjonowania Uczelni:  

 

1. Osoba wchodząca do obiektów uczelnianych musi mieć zasłonięte usta i nos oraz 

zdezynfekować ręce. Portier odmawia wstępu do budynku osobie, która nie spełni tych 

warunków. 

2. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, toalety)  

i opuszczające stanowisko pracy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, możliwie częstego 

mycia oraz dezynfekowania rąk. 

3. Na terenie obiektów obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego.  

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni zapewnić prawidłową realizację zadań  

i ciągłość pracy administracyjnej, badawczej i dydaktycznej z możliwością wprowadzenia 

rotacyjnego trybu pracy części podległych pracowników.  

5. Zakres i sposób organizacji trybu rotacyjnego należy uzgodnić z bezpośrednimi 

przełożonymi i dostosować do specyfiki jednostki oraz warunków lokalowych. 

6. Wybierając pracowników do realizacji pracy zdalnej kierownicy jednostek powinni 

uwzględniać zagrożenie w miejscu pracy (np. liczba przebywających w jednym 

pomieszczeniu – zalecana jedna osoba) oraz możliwość kontaktu z pracownikiem podczas 

wykonywania pracy poza uczelnią, z preferowanym stałym dostępem do pakietu MS Office 

365 (Teams, Skype) lub  innych narzędzi do komunikacji na odległość podczas godzin 

świadczenia pracy.  

7. Zajęcia dydaktyczne realizowane w trybie zdalnym można prowadzać poza terenem 

uczelni. 

8. Spotkania służbowe należy ograniczyć do formy online na platformie Teams lub podobnej. 

W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne są spotkania bezpośrednie  

z zachowaniem reżimu sanitarnego w ograniczonej ilości osób do 5 jednak nie więcej niż 

jedna osoba na 20 m2 powierzchni pomieszczenia. 



9. W miejscach pracy należy maksymalnie zminimalizować kontakty bezpośrednie  

i bezwzględnie ograniczyć obecność osób postronnych.  

10. Korespondencja służbowa przekazywana w formie papierowej powinna trafiać do 

właściwych przegród w regale ustawionym przy Kancelarii Ogólnej na parterze Collegium 

Maximum.  

11. Osoby podejrzewające zakażenie wirusem lub osoby zakażone powinny niezwłocznie 

powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego i postępować zgodnie z procedurą na 

wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 (załącznik do Zarządzenia Rektora  

nr 231/2020) oraz Komunikatem Rektorskiej Grupy ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się Covid-19 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z dnia 19.03.2021. 

 

§ 2 

 

1. Zalecam wykorzystywanie przez pracowników zaległych, nieplanowanych wcześniej 

urlopów. 

2. Przypominam, o nadzorze kierowników jednostek nad ilością dni zaległych urlopów 

podległych pracowników oraz realizacją ich wykorzystania w roku bieżącym. 

  

§ 3 

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania obowiązujących w Uczelni 

procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania COVID-19. 

 

 

         Rektor 

             /-/ 

       prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 

 

 


