
Instrukcja nr 6 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 maja 2020 roku dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w sprawie warunków 

przywrócenia pracy na terenie Uniwersytetu. 

Na podstawie Zarządzenia Rektora UPP nr 72/2020  z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie 

stopniowego przywracania działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 

warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 

związku § 13 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu określam warunki 

przywrócenia pracy na terenie Uniwersytetu dla pracowników Wydziału niebędących 

nauczycielami: 

1. Przywracanie pracy pracowników Wydziału niebędących nauczycielami na terenie 

Uniwersytetu rozpocznie się z dniem 1 czerwca 2020 roku. 

2. Do dnia 10 czerwca 2020 roku Kierownicy Katedr i Kierownik Dziekanatu powinni 

zakończyć proces pełnego przywracania pracy pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi na terenie Uniwersytetu. 

3. W dniach od 15 czerwca do 17 lipca, w związku z natężeniem prac związanych z procesem 

dyplomowania, wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami powinni  świadczyć pracę na 

terenie Uniwersytetu. 

4. W dniach od 20 lipca do 28 sierpnia pracownicy, którym nie powierzono innych ważnych 

czynności, w uzgodnieniu z Kierownikami Katedr i Kierownikiem Dziekanatu, winni 

wykorzystać zaległe i bieżące urlopy.  

5. Zgodnie z § 2 ust.1 Zarządzenia Rektora UPP nr 72/2020 pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi wykonują pracę na terenie Uniwersytetu z maksymalnym 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 

Kierownicy Katedr i Kierownik Dziekanatu mogą wystąpić do Dziekanatu o zapewnienie 

przegród z pleksi odgradzających stanowiska pracy pracowników niebędących 

nauczycielami od osób trzecich (studentów, innych pracowników, interesantów). 

6. W celu ułatwienia wykonywania pracy Wydział zapewni wszystkim pracownikom przyłbice 

(dostępne w Dziekanacie i w sekretariatach Katedr). 

7. Zgodnie z § 2 ust.2 Zarządzenia Rektora UPP nr 72/2020 świadczenie pracy na terenie 

Uniwersytetu odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, 

zaleceń i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a w szczególności: 

a. W pracy może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą świadczyć pracy na terenie Uniwersytetu 

pracownicy chorzy, którzy przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę 

lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

b. Na stanowisku pracy należy zachować dystans społeczny określony przepisami 

prawa, wynoszący przynajmniej 2 metry (w wyjątkowych przypadkach 1,5 metra) 

od drugiego pracownika posiadającego stanowisko pracy w tym samym 

pomieszczeniu. Kierownicy Katedr i Kierownik Dziekanatu są zobowiązani 



zorganizować stanowiska pracy w taki sposób aby ten odstęp zapewnić, a jeśliby to 

było niemożliwe, należy oddzielić poszczególne stanowiska pracy przegrodami np. 

z pleksi. Potrzebę ustanowienia przegrody należy niezwłocznie przekazać do 

Dziekanatu. 

8. Wszystkie inne decyzje związane z przywracaniem pracy pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi na terenie Uniwersytetu podejmują kierownicy Katedr i 

Kierownik Dziekanatu w uzgodnieniu z Dziekanem. 
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