
ZARZĄDZENIE Nr 23 

 

Dziekana Wydziału Lekarskiego 

Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 30.03.2021 r. 

 

w sprawie udziału studentów kierunku lekarskiego w zwalczaniu epidemii SARS CoV-2 

 

 

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

 

§ 1 

W związku z wnioskiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Zdrowia o zgłaszanie 

studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego gotowych wziąć udział w pracach jednostek służby zdrowia 

leczących chorych zakażonych wirusem SARS-COV-2, działając na podstawie art. 47 ustawy z dn. 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 

z późn. zm.) udostępnia się formularz rejestracyjny (https://wolontariat.cm.umk.pl/) 

  

§ 2 

Dane studenta zawarte w zgłoszeniu zostaną przekazane Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, który 

może podjąć decyzję o skierowaniu studenta do pracy lub wolontariatu, do jednostki służby zdrowia, 

celem wykonywania określonych przez Wojewodę zadań związanych ze zwalczaniem epidemii 

 

§ 3 

Nieobecność studenta na zajęciach w czasie wykonywania przez niego zadań zleconych przez 

Wojewodę jest nieobecnością usprawiedliwioną na podstawie skierowania do jednostki służby zdrowia, 

wystawionego przez Wojewodę, bez konieczności odrabiania zajęć, które przypadały na okres 

skierowania. Skierowanie student przedstawia dziekanowi Wydziału lekarskiego, nie później niż w dniu 

rozpoczęcia pracy lub wolontariatu w jednostce służby zdrowia. 

 

§ 4 

Okres pracy studenta przy zwalczaniu epidemii zostanie zaliczony na poczet odpowiedniej części zajęć 

lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych. Zaliczenie w/w umiejętności praktycznych dokonuje dziekan, na podstawie 

zaświadczenia opisującego zakres czynności wykonywanych przez studenta w czasie pracy w jednostce 

służby zdrowia. 

 

§ 5 

Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do określenia alternatywnej formy weryfikacji wiedzy, 

kompetencji i umiejętności studenta,  lub sposobów nabycia umiejętności praktycznych wynikających 

z programu nauczania, które nie były objęte zakresem zadań i czynności wykonywanych w czasie pracy 

w jednostce służby zdrowia.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.03.2021 r. 

 

D Z I E K A N 

                                                                                             WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
 

 

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk 


