
ZARZĄDZENIE NR 227/2020  

REKTORA 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

z dnia 22 października 2020 r. 

 

zmieniające  zarządzenie nr 201/2020 Rektora 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 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1758 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 zarządzeniu nr 201/2020 z dnia 30 września 2020 w sprawie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM 

dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 

1. W budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego prowadzona jest działalność na: 

basenach (50-metrowy i 25-metrowy), hali sportowej, siłowni, salach fitness, salach 

gimnastycznych, przeznaczonych dla: 

1) studentów – w ramach zajęć na Uczelni, 

2) osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego,  

3) osób w ramach zajęć sportowych (jako zorganizowane formy aktywności fizycznej) lub 

wydarzeń sportowych, bez udziału publiczności. 

2. Korzystanie z obiektów, o których mowa w ust. 1 następuje na zasadach i w terminach 

uzgodnionych z Dyrekcją CSR.   

3. 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.”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

Zbigniew GACIONG 
 REKTOR 

 
 
Pion Kanclerza WUM 

 


