
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 86/2020 
 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

 

z dnia 22 września 2020 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
  

  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 19 Statutu Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r., zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Powołuje się Zespół ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby 

zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zwany dalej 

„Zespołem”, w następującym składzie:  

 

Przewodniczący:  

1) dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, 

Członkowie:  

2) prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, 

3) dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS, 

4) dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS, 

5) prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, 

6) dr hab. Mariusz Kicia, 

7) dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, 

8) prof. dr hab. Robert Litwiński, 

9) dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS, 

10) dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS, 

11) dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS, 

12) dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS, 

13) prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, 

14) dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS, 

15) prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, 

16) mgr Grażyna Elżbieta Fiok, 

17) inż. Ryszard Sołowiej. 



2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego. 

 

§ 2 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) monitorowanie bieżącej sytuacji epidemicznej w Uniwersytecie oraz realizacji zaleceń 

zamieszczanych na stronie GIS: www.gov.pl/koronawirus; 

2) przedstawianie Rektorowi UMCS informacji o sytuacji epidemicznej wywołanej 

zachorowaniami na COVID-19 w Uniwersytecie;  

3) proponowanie zmian w obowiązujących procedurach związanych z zapobieganiem  

i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 oraz 

łagodzących skutki ewentualnego wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na 

terenie Uczelni; 

4) analizowanie potrzeb związanych z zachowaniem ciągłości funkcjonowania 

Uniwersytetu w okresie stanu epidemii oraz przedstawianie Rektorowi rekomendacji 

w tym zakresie. 

 

§ 3 

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności: 

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu; 

2) przydziela zadania członkom Zespołu; 

3) zaprasza na posiedzenia osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą 

być przydatne w pracach Zespołu. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, 

wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu. 

 

 

§ 4 

1. Zespół działa na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. Ustalenia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

         R E K T O R 
 

 
 

 

 

 

   prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 


