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Zarządzenie nr 67/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 12 maja 2021 roku 
 

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 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), ustawy 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. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji  
i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363) oraz § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Od 31 maja 2021 r. wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują 
swoje obowiązki związane z pełnioną funkcją na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu w formie stacjonarnej z maksymalnym wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej. 
 

§ 2 
1. Od 17 maja 2021 r. przywrócenie świadczenia pracy na terenie UPP następuje stopniowo 

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

2. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi podległych Rektorowi, 
Prorektorowi, Kanclerzowi lub Kwestorowi harmonogram przywrócenia świadczenia pracy, 
o której mowa w ust. 1, określa Rektor, właściwy Prorektor, Kanclerz lub Kwestor  
w porozumieniu z kierownikami podległych jednostek organizacyjnych. 

3. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wydziałach warunki 
przywrócenia pracy, o której mowa w ust. 1, określa Dziekan w porozumieniu  
z kierownikami podległych jednostek organizacyjnych. 
 

§ 3 
1. Dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej ustala warunki i termin przywrócenia 

świadczenia pracy na terenie kierowanej jednostki organizacyjnej przez pracowników 
będących nauczycielami akademickimi, kierując się zasadą niezbędności świadczenia 
pracy na terenie jednostki dla zapewnienia ciągłości jej działania.  

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 268/2020 Rektora UPP z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 
organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu  
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dopuszcza się prowadzenie w formie 
tradycyjnej (tj. w siedzibie UPP):  

1) zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do specjalistycznej infrastruktury lub 
aparatury, 

2) praktyk zawodowych, zajęć terenowych, laboratoryjnych, klinicznych, 
3) badań naukowych umożliwiających przygotowanie prac dyplomowych, 
4) egzaminów w formie stacjonarnej. 

3. Podczas prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej należy przestrzegać rekomendacji 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących środków ochronnych przeciwko 



koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa, 
dezynfekowania rąk, wietrzenia sal podczas przerw.  
 

§ 4 
1. Od 31 maja 2021 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia w formie tradycyjnej treningów 

wybranych sekcji sportowych, zrzeszonych w Klubie Uczelnianym AZS UPP oraz 
rywalizacji w ramach współzawodnictwa akademickiego w ścisłym reżimie sanitarnym  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

2. Od 31 maja 2021 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w ramach działalności 
artystycznej zespołów zrzeszonych w Centrum Kultury Studenckiej w ścisłym reżimie 
sanitarnym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń  
i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje odpowiednio kierownik 
Centrum Kultury Fizycznej oraz Centrum Kultury Studenckiej, o czym zawiadamia 
Prorektora ds. Studiów za pośrednictwem kierownika Inspektoratu BHP i OP. 
 

§ 5 
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania obowiązujących w UPP 

procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania 
i zwalczania COVID-19. 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 nr 231/2020 Rektora UPP z dnia 13 listopada 2020 r.) 

2. Zaleca się, aby korespondencja służbowa przekazywana w formie papierowej trafiała do 
właściwych przegród w regale ustawionym przy Kancelarii Ogólnej na parterze Collegium 
Maximum. 
 

§ 6 
Z dniem 17 maja 2021 r. traci moc zarządzenie nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia 
funkcjonowania Uczelni. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 

       Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 


