
Zarządzenie Nr 39/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 16 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie w okresie od 19 kwietnia do 3 maja 2021 roku w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się COVID-19  

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku  w związku z Ustawą  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 491, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 

r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 363 ze zm.), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.), 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z przedłużającym się okresem wzmożonej zachorowalności na COVID-19 wśród 

pracowników, studentów i doktorantów Uczelni, w okresie od 19 kwietnia do 3 maja 2021 roku 

(włącznie) wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Uczelni:  

1) wprowadza się tryb kształcenia zdalny, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora  

Nr 7/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zasad organizacji kształcenia  

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z tym zastrzeżeniem, iż również realizacja 

zajęć w formie stacjonarnej, o której mowa w § 2 ust. 2 Zarządzenia Rektora Nr 7/2021 

wymaga zgody Prorektora ds. Kształcenia, wydawanej na wniosek dziekana  

lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej. Zgoda Prorektora może dotyczyć 

poszczególnych roczników, kierunków, poziomów i form studiów oraz studiów 

podyplomowych i kształcenia doktorantów, lub organizacji kształcenia właściwej dla 

określonego wydziału czy jednostki ogólnouczelnianej; 

2) bezpośrednia obsługa administracyjna studentów, doktorantów i słuchaczy wymaga 

wcześniejszego telefonicznego umówienia spotkania, odpowiednio: w dziekanacie  

lub sekretariacie Szkoły doktorskiej; 

3) wprowadza się zakaz dostępu do obiektów Uczelni osób nie wymienionych w punkcie 4, 

za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, przy czym zgodę na taki dostęp może wydać 

Rektor lub właściwy Prorektor oraz Kanclerz, o czym informowana jest Straż Uczelni; 

4) prawo dostępu do obiektów Uczelni mają: 

a) pracownicy Uczelni, których obecność jest niezbędna dla potrzeb realizowanych 

badań naukowych oraz zapewnienia funkcjonowania Uczelni, bezpieczeństwa 

obiektów i bezpieczeństwa sanitarnego, 



b) nauczyciele akademiccy i inni pracownicy Uczelni prowadzący zajęcia dydaktyczne 

w formie stacjonarnej i zdalnej, z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni, 

c) studenci i doktoranci uczestniczący w badaniach naukowych, w szczególności 

realizowanych na potrzeby prac dyplomowych, 

d) studenci, doktoranci i słuchacze realizujący zajęcia w formie stacjonarnej, 

e) osoby wykonujące na rzecz Uczelni usługi oraz osoby prowadzące na terenie 

Uczelni działalność gospodarczą; 

f) pracownicy Uczelni, studenci, doktoranci i słuchacze korzystający z wypożyczalni 

Biblioteki Głównej w godzinach ustalonego dyżuru wypożyczalni. 

5) wejścia do obiektów Uczelni kontrolowane będą przez Straż Uczelni, która będzie także 

informować o wprowadzonych ograniczeniach; 

6) wprowadza się bezwzględny zakaz pojawiania się na terenie Uczelni osób z objawami 

chorobowymi; 

7) we wszystkich domach studenckich Uczelni wprowadza się zakaz odwiedzin 

i przyjmowania osób trzecich oraz zakaz kwaterowania nowych osób, z tym 

zastrzeżeniem, iż zgoda Prorektora ds. Kształcenia na realizację zajęć dydaktycznych w 

formie stacjonarnej skutkuje jednocześnie uchyleniem zakazu kwaterowania w domach 

studenckich Uczelni studentów, doktorantów i słuchaczy realizujących zajęcia w formie 

stacjonarnej, objętych wydaną zgodą; 

8) wprowadza się zakaz wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów 

poza granice Polski oraz zakaz przyjmowania w Uczelni w ramach wymiany służbowej 

gości spoza Polski – w wyjątkowych przypadkach indywidulną zgodę na wyjazd wydaje 

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą; 

9) wprowadza się zakaz wyjazdów służbowych krajowych oraz udziału służbowego 

pracowników w wydarzeniach lokalnych – w wyjątkowych przypadkach indywidulną 

zgodę na wyjazd wydaje Prorektor ds. Ogólnych; 

10) odwołuje się konferencje, spotkania, seminaria i inne wydarzenia organizowane  

na terenie Uczelni lub organizowane przez pracowników Uczelni poza jej terenem; 

11) wstrzymuje się świadczenie przez Uczelnię usług z zakresu udostępniania hali sportowej 

oraz obiektów Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego; 

12) wszystkie organy kolegialne Uczelni, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, 

komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu 

prowadzonych w Uczelni oraz inne komisje i gremia działające w Uczelni mogą 

przeprowadzać posiedzenia oraz podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony  

w aktach regulujących ich działanie. 

 

§ 2 

1. W okresie od 19 kwietnia do 3 maja 2021 roku (włącznie) ustala się następujące zasady 

wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Uczelni: 

1) wykonywania obowiązków służbowych na terenie Uczelni ogranicza się  

do niezbędnych potrzeb, a w pozostałym zakresie praca wykonywana jest w formie 

pracy zdalnej, z zastrzeżeniem punktu 2, w szczególności za pośrednictwem telefonów  

i komunikatorów elektronicznych; 

2) kierownicy jednostek administracji, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych oraz 

dziekani w odniesieniu do dziekanatów, w celu wykonania niezbędnych prac 



administracyjnych i organizacyjnych na terenie Uczelni, ustanowią dyżury 

pracowników jednostek w godzinach funkcjonowania Uczelni (7.30-15.30); 

3) zakazuje się na stałe przebywania w jednym pomieszczeniu Uczelni więcej niż jednej 

osoby; 

4) zawieszeniu ulega obowiązek prowadzenia przez pracowników ewidencji zadań 

wykonywanych zdalnie, a kierownicy jednostek upoważnieni są do określania zasad 

rozliczania świadczenia pracy przez podległych pracowników. 

2. Pracownicy i inne osoby przebywające na terenie Uczelni zobowiązane są do: 

1) bezwzględnego zachowania zasad jak najdalej idącej izolacji od pozostałych osób 

przebywających na terenie Uczelni; 

2) przestrzegania obowiązku noszenia maseczki przez cały czas pobytu w obiektach 

Uczelni; 

3) wykonywania obowiązków służbowych w miarę możliwości jedynie za pośrednictwem 

telefonu i komunikatorów elektronicznych; 

4) ograniczenia przemieszczania się zarówno pomiędzy budynkami Uczelni,  

jak i poszczególnymi pokojami do niezbędnego minimum. 

 

§ 3 

Wydana do dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia zgoda Prorektora ds. Kształcenia  

na realizację zajęć w formie stacjonarnej pozostaje w mocy.   

 

§ 4 

1. Zobowiązuje się pracowników do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o:  

1) stwierdzonym u pracownika podejrzeniu zachorowania na COVID-19 i objęciu 

izolacją; 

2) objęciu pracownika kwarantanną domową lub sanitarną. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 należy przekazać bezpośredniemu przełożonemu oraz 

Kanclerzowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: covid@urk.edu.pl lub 

telefonicznie. 

 

§ 5 

Uregulowania niniejszego zarządzenia nie mogą wpływać na terminowe wykonywanie przez 

Uczelnię wymogów powszechnie obowiązującego prawa publicznego.  

 

§ 6 

1. Do wykonania niniejszego zarządzenia zobowiązuje się Prorektorów, Dziekanów i Kanclerza 

w  zakresie objętym ich kompetencjami.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

    

Kraków, dnia 16 kwietnia 2021 roku 

 

         R e k t o r 

 

 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 

mailto:covid@urk.edu.pl

