
Komunikat Nr 10/2020 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 9 listopada 2020 roku 
 

w sprawie rygorystycznego stosowania zasad dotyczących funkcjonowania Uczelni 
obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
 
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.) oraz w związku z obowiązującymi w  Uczelni 
Zarządzenia Rektora, a to:  

 Zarządzeniem Rektora Nr 191/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej 
dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie, 

 Zarządzeniem Rektora Nr 192/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się COVID-19,  

 Zarządzeniem Rektora Nr 193/2020 w sprawie organizacji nauczania w Uczelni 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, 

 Zarządzeniem Rektora Nr 203/2020 w sprawie wprowadzenia, w okresie od 2 listopada 
2020 roku do odwołania, organizacji nauczania w Uczelni w trybie zdalnym, w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 
 
przypominam, co następuje:  

 
§ 1 

1. Każdy z członków wspólnoty akademickiej Uczelni jest zobowiązany do podejmowania 
inicjatyw na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, co jednocześnie 
studentów i doktorantów nie zwalnia z obowiązku nauki, a pracowników z obowiązku 
świadczenia pracy.  

2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego wspólnota akademicka Uczelni bezwzględnie 
obowiązana jest do rygorystycznego stosowania zasad wynikających z ww. zarządzeń,  
a obowiązki z nich wynikające mają być wykonywane ze szczególną dbałością  
i zaangażowaniem. 

3. Obowiązki wynikające z ww. zarządzeń wykonywane mają być ze szczególną dbałością 
i zaangażowaniem, co również będzie elementem oceny jakości kształcenia i oceny jakości 
pracy wykonywanej przez wszystkich pracowników.  

 
 
 
 



§ 2 
1. Na podstawie ww. zarządzeń w Uczelni obowiązuje najwyższa staranność w zakresie 

ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich osób na rzecz relacji zdalnych, 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

1) obowiązuje zakaz organizacji wszelkiego rodzaju imprez oraz ograniczenia wyjazdów 
służbowych, a posiedzenia organów kolegialnych, komisji i zespołów oraz 
podejmowanie przez nich uchwał odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej; 

2) zajęcia dydaktyczne są prowadzone wyłącznie w formie kształcenia na odległość, przy 
czym nie dotyczy to studentów ostatniego roku studiów, uczestniczących 
w indywidualnych zajęciach praktycznych bezpośrednio związanych z realizacją pracy 
dyplomowej oraz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (laboratoria, warsztaty, 
zajęcia kliniczne i projektowe) prowadzonych na podstawie zgody Prorektora ds. 
Kształcenia;  

3) organizacja pracy pracowników podległych jednostek należy do ich kierowników,  
którzy w jak największym stopniu winni stosować takie środki, jak praca zdalna, praca 
zmianowa, równoważny 12 godzinny system czasu pracy lub dyżury w soboty, 

4) obowiązuje rygorystyczny nakaz utrzymania dystansu społecznego oraz stosowania 
środków osobistej ochrony sanitarnej (maseczki, rękawiczki, przyłbice) i środków 
chemicznych do dezynfekcji rąk; 

5) obowiązuje rygorystyczny nakaz wykonywania określonych obowiązków 
informacyjnych oraz obowiązujących procedur w przypadku zakażenia COVID-19 
wśród członków wspólnoty akademickiej. 

2. Zgoda Rektora nie jest wymagana do organizacji na terenie Uczelni indywidualnych spotkań 
z udziałem przedstawicieli kontrahentów i stron porozumień, z którymi Uczelnia realizuje lub 
planuje realizować wspólne przedsięwzięcia. Dla potrzeb organizacji takich spotkań mają 
zastosowanie przepisy i zalecenia powszechnie obowiązujące. 

3. Zgoda Prorektora ds. Kształcenia nie jest wymagana w przypadku organizacji indywidualnych 
zajęć dla doktorantów, w szczególności w zakresie realizacji działalności badawczej. Natomiast 
zgoda taka wymagana jest w przypadku organizacji zajęć na terenie Uczelni dla grupy 
doktorantów. 

 
§ 3 

W okresie od 2 do 29 listopada 2020 roku obowiązuje zakaz udostępniania zbiorów Biblioteki 
Głównej, z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków komunikacji  
elektronicznej. 

 
§ 4 

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Uczelni, którzy mają niezbędne przygotowanie mogą być 
kierowani na swój wniosek za pośrednictwem Kanclerza do wykonywania określonych prac  
w służbach sanitarno-epidemiologicznych. 
 

 
 
 



§ 5 
Na stronie głównej Uczelni upubliczniony jest list Ministra Edukacji i Nauki oraz apel Wojewody 
Małopolskiego, z którymi każdy członek wspólnoty akademickiej Uczelni winien się uważnie 
zapoznać. 
 
 
 
 
Kraków, dnia 9 listopada 2020 roku 

   Rektor 
 
 
                                                                          dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR   


