
Zarządzenie nr  53/XV R/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia  11 marca 2020 r. 

 

w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.) oraz przepisów ustawy 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. 

2020 poz. 374), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 powołuje się w Uniwersytecie 

Medycznym we Wrocławiu Koordynatora ds. Monitorowania Zagrożenia 

Epidemiologicznego  

COVID-19 dr hab. Beatę Jankowską – Polańską, prof. Uczelni. 

2. Koordynator działa na podstawie i w zakresie upoważnienia wydanego przez rektora. 

3. Uruchamia się adres poczty elektronicznej koordynatora: koronawirus@umed.wroc.pl 

 

§ 2 

1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi 

wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem 

jej stałego wykonywania (praca zdalna). 

2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydane w szczególności wobec 

pracownika, który: 

1) powrócił z obszarów ryzyka zakażenia koronawirusem, 

2) oświadczył, iż miał kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem, 

3) wykazuje pogorszenie stanu zdrowia, charakterystyczne dla zarażenia koronawirusem, 

3. Pracownik Uczelni zobowiązany jest poinformować kierownika jednostki organizacyjnej 

Uczelni, o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

4. W przypadku nauczycieli akademickich, pracowników naukowo–technicznych  

i administracji wydziałowej, polecenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje pracownikowi 

odpowiednio kierownik jednostki wydziałowej, jednostki ogólnouczelnianej lub dziekan. 



5. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, polecenie, o którym 

mowa w ust. 1, wydaje pracownikowi kanclerz. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni oraz kanclerz niezwłocznie informuje 

koordynatora, o wydanym przez siebie poleceniu, o którym mowa w ust.1 i 

okolicznościach uzasadniających wydanie tego polecenia. 

7. Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni uzgadnia z pracownikiem zakres 

wykonywania przez niego pracy zdalnej oraz sposób kontaktu, przekazywania wyników 

pracy i wymiany informacji z pracownikiem w trakcie jej trwania. 

 

§ 3 

1. Zawiesza się wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. 

2. Zawiesza się wszystkie wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów i doktorantów Uczelni,  

w tym związane z konferencjami, programami studenckimi / doktoranckimi. 

3. Wstrzymuje się przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników 

innych uczelni, ich studentów, doktorantów, jak i innych osób zaproszonych przez władze 

Uczelni, jej pracowników, samorząd studentów oraz doktorantów. 

 

§ 4 

 Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również 

wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, nie posiadających karty mieszkańca. 

 

§ 5 

Dla studentów objętych kwarantanną, kończącą się w dniu 8 marca 2020 roku, znajdujących 

się na liście prowadzonej przez koordynatora, przewiduje się następujące formy zaliczeń 

okresu absencji na zajęciach: 

1) jeśli w okresie kwarantanny przeprowadzone zostały kolokwia cząstkowe – powinny 

być one zaliczone przez studentów w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, 

przypadającym po dniu podjęcia zajęć dydaktycznych w Uczelni, 

2) w pozostałych przypadkach zaliczenie nastąpi w oparciu o sporządzone przez 

studentów prezentacje lub eseje, na warunkach określonych przez prowadzących 

zajęcia. 

 

§ 6 

1. Odwołuje się promocje doktorskie wyznaczone na dzień 13 marca 2020 roku. 

2. Odwołuje się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, wyznaczony na 

dzień 27 marca 2020 roku. 



3. Odwołuje się wszystkie konferencje i wydarzenia związane z działalnością dydaktyczną 

lub badawczą, z udziałem pracowników, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów 

podyplomowych, kursów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także osób wykonujących 

zawody medyczne, organizowane na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

 

 

p.o. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

 prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

według rozdzielnika 

MC 

 


