
Zarządzenie nr 43/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 16 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej w czasie epidemii 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85, ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.  

z 2020 roku, poz. 374, ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 511, ze zm.), zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

1. Biblioteka Główna udostępnia zbiory w Oddziale Księgozbioru Studenckiego 

(Wypożyczalnia). 

2. Od dnia 22 czerwca 2020 roku wznowiona zostanie działalność Biblioteki Głównej  

w zakresie Czytelni Książek, która będzie otwarta do odwołania wyłącznie dla 

pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

3. Czytelnia Czasopism pozostanie zamknięta do odwołania. 

4. Wypożyczalnia i Czytelnia Książek będą świadczyły usługi zgodnie z ustawowymi oraz 

rządowymi zaleceniami, obowiązującymi podczas stanu epidemii.  

5. W trakcie pobytu w obrębie Biblioteki Głównej użytkownicy powinni zachowywać między 

sobą dystans przestrzenny (minimum 2 metry) i przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego, w szczególności: mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować jednorazowe 

rękawiczki, przed podejściem do stanowiska obsługi należy zdezynfekować ręce płynem 

odkażającym. 

6. Szczegółowe informacje, zasady korzystania i zalecenia dostępne są na stronie 

internetowej Biblioteki Głównej (http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/).  

 
§ 2 

1. Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia opublikowania. 

2. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 34/2020 Rektora 

UEP w sprawie funkcjonowania Biblioteki Głównej w czasie epidemii. 

3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, od dnia wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia, zmianie ulega treść § 1 pkt 4 Zarządzenia nr 26/2020 Rektora UEP w sprawie 

zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 



prowadzących zajęcia oraz innych działań podejmowanych w Uczelni w związku  

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który otrzymuje od 22 czerwca 

2020 roku następujące brzmienie: „4) w Bibliotece Głównej Czytelnia Książek będzie 

otwarta wyłącznie dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.”. Pozostała treść Zarządzenia 

nr 26/2020 Rektora UEP z dnia 9 kwietnia 2020 roku pozostaje bez zmian. 

 

REKTOR 

 

(prof. dr hab. Maciej Żukowski) 

 


