
ZARZĄDZENIE NR 201/2020 
REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
wśród członków społeczności WUM.

Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku 
z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) oraz w 
związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 z późn. 
zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U.2020.1356 z dnia 2020.08.07 z późn. zm.), z uwzględnieniem zaleceń wynikających 
ze Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności 
uczelni wydanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zarządza się co następuje:

§ 1.

W związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 1 października 
2020 r. do odwołania, o ile dalej nie zarządzono inaczej, wprowadza się w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym niżej wymienione zasady:
1) Bezpieczeństwo pracy stacjonarnej -  załącznik nr 1,
2) Zasady dotyczące pracy i pracowników -  załącznik nr 2,
3) Zasady komunikacji wewnętrznej i bezpieczeństwa danych przetwarzanych 

w formie cyfrowej -  załącznik nr 3,
4) Tryb załatwiania spraw w formie elektronicznej -  załącznik nr 4,
5) Zgłoszenia kwarantanny, izolacji, zakażenia wirusem SARS-CoV-2 -  załącznik nr 5,
6) Zasady korzystania z zakwaterowania w Domach Studenta -  załącznik nr 6,
7) Zasady dotyczące wykonywania usług w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 

-  załącznik nr 7.

§ 2.

1. Pracownicy Uczelni świadczą pracę w trybie stacjonarnym, zachowując wymagane 
środki bezpieczeństwa i dystansu, określone załączniku nr 1 .

2. Dopuszcza się świadczenie pracy w trybie zdalnym w sytuacjach określonych 
w załączniku nr 2.

3. Obowiązuje zasada ograniczania do koniecznego minimum bezpośrednich kontaktów 
członków społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, pracowników oraz 
kontaktów pracowników z zewnętrznymi interesantami, klientami, itp.

4. Wszystkie sprawy, pisma, wnioski, dokumenty, w tym finansowe - przyjmowane są 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Dopuszcza się organizowanie zebrań i posiedzeń rad, komisji oraz innych zespołów, 
w pomieszczeniach umożliwiających zachowanie dystansu oraz bezpieczeństwa, 
o których mowa w załączniku nr 1.



6. Ogranicza się dostęp osób z zewnątrz do budynków WUM, w których jest zapewnione 
stanowisko ochrony, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1.

§ 3.

W przypadku:
1) organizowania przez Uczelnię konferencji, zjazdów, imprez, wydarzeń,
2) wyjazdów służbowych zagranicznych lub krajowych pracowników, doktorantów 

i studentów,
3) przyjazdów gości zagranicznych,
uwzględnia się powszechnie obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy związane 
ze stanem epidemii wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1239, z późn. zm.).

§ 4.

1. Wznawia się kwaterowanie osób w Domach Studenckich: Nr 1, Nr 2 i Nr 2 BIS.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i przebywania osób, w związku z ust. 1 stosuje 

się Zasady korzystania z zakwaterowania w Domach Studenta, określone w załączniku 
nr 6.

§ 5.

1. Wznawia się wykonywanie wszystkich usług w budynku Centrum Sportowo- 
Rehabilitacyjnego WUM, tj.: na basenach, w saunach, hali sportowej, kręgielni, sklepiku, 
restauracji, siłowni, salach fitness oraz salach gimnastycznych.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i przebywania osób, w związku z ust. 1 stosuje 
się Zasady dotyczące wykonywania usług w budynku Centrum Sportowo- 
Rehabilitacyjnego, określone w załączniku nr 7.

§ 6.

Zawiesza się obowiązek przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich do 31 grudnia
2020 roku.

§ 7.

Kasa gotówkowa w budynku Rektoratu pozostaje nieczynna.

§ 8.

Uchyla się zarządzenia Rektora: nr 111 z dnia 1 czerwca 2020 r., nr 142 z dnia 6 lipca 2020 
r., nr 150 z dnia 10 lipca 2020 r., nr 162 z dnia 12 sierpnia 2020 r., nr 170 z dnia 26 sierpnia 
2020 r., nr 175 z dnia 3 września 2020 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Zbigniew GACIONG 

REKTOR

Pion ds. Personalnych i Organizacyjnych


