
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 280 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 164 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 1 września 2020 r. 

 

w sprawie powołania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  

zespołu doradczego rektora ds. zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19  

 

 Na podstawie § 57 ust. 1 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z poźn. zm.) 

 

 

z a r z ą d z a   s i ę, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej 

„Uniwersytetem”, na okres od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r., zespół doradczy 

rektora ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19, zwany 

dalej „zespołem”, w składzie: 

przewodniczący:  prof. dr hab. Wojciech Wysota,                   

zastępca przewodniczącego:  dr Tomasz Jędrzejewski,  

członkowie: prof. dr hab. Adam Buciński, 

prof. dr hab. Przemysław Nehring, 

prof. dr hab. Beata Przyborowska, 

mgr Marzena Ruczyńska, 

Hubert Długołęcki. 

 

§ 2 

 

Zespół koordynuje działania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby 

zakaźnej COVID-19, zwanej dalej „COVID-19”, w szczególności: 

1) monitoruje sytuację epidemiologiczną na terenie kraju, miast Torunia i Bydgoszczy oraz 

Uniwersytetu; 

2) analizuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie dotyczącym Uniwersytetu; 

3) przygotowuje rekomendacje działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 na Uniwersytecie; 

4) przygotowuje projekty aktów wewnętrznych związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na Uniwersytecie. 
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§ 3 
 

Tryb i zasady pracy zespołu wyznacza przewodniczący odpowiednio do sytuacji 

epidemiologicznej na Uniwersytecie. 
 

§ 4 

 

1. Traci moc zarządzenie Nr 35 Rektora UMK z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania 

zespołu koordynującego ds. zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń i choroby zakaźnej 

COVID-19 wśród członków społeczności Collegium Medicum (Biuletyn Prawny UMK  

z 2020 r., poz. 87). 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

 

 

                                                                                                  R E K T O R  

 

 

 

                                                                                     prof. dr hab. Andrzej Sokala 


