Komunikat Nr 2/2022
Prorektora ds. Kształcenia
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 8 marca 2022 roku
w sprawie zmian niektórych nakazów i obowiązków wynikających z wystąpienia stanu
epidemii COVID-19
Na podstawie art. 32a Ustawy z dnia 17 marca 2008 roku – O zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.), w związku
z § 16 ust. i § 58 ust. 1 pkt 1 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku oraz Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 473)
i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 roku zmieniającym rozporządzenie
w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 354),

informuje, że:
§1
1.

Do dnia 31 marca 2022 r., § 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022
roku nakazuje zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa m.in.:
1) w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej
przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
2) przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia
specjalistycznego i innych form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby
prowadzące w niej zajęcia oraz osoby prowadzące zajęcia z doktorantami, uczestnikami
studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych,
w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach
naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki – poza czasem zajęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba
że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.

2.

W § 23 ust. 3 pkt. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 roku zapisano,
że nakazu zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie stosuje się m.in. w przypadku:
studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego
i innych form kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej
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zajęcia oraz osób prowadzących zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów
podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach badawczych, w instytutach
naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych
utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – w czasie zajęć
na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub
prezydent federacji postanowi inaczej.
3.

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w zgodzie z zapisami
Rozporządzenia Rady Ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust 2 postanawia, że tylko
uczestników zajęć dydaktycznych, w trakcie realizacji tych zajęć na terenie Uczelni, nie
obowiązuje nakaz stosowania maseczek.
§2

1.

Na podstawie stosownych zapisów prawa powszechnie obowiązującego, Zarządzenie Rektora
Nr 11/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku znosi obowiązek zapisany w § 1 ust. 4 ZR Nr 166/2021
z dnia 26 października 2021 roku, dotyczący raportowania informacji o osobach (studentach,
słuchaczach, doktorantach) z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną. W związku z tym,
nie ma obowiązku raportowania list obecności uczestników zajęć dydaktycznych, przez
nauczycieli akademickich lub inne osoby prowadzące zajęcia.

2.

W § 4 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Studiów z dnia 29 kwietnia 2019 roku wskazano, że w zakresie
swoich kompetencji nauczyciele akademiccy są odpowiedzialni za prowadzenie bieżącej
dokumentacji przebiegu zajęć i rejestrację postępów w nauce studentów oraz archiwizowanie
tej dokumentacji. W szczególności dokumentację stanowią m.in. listy obecności, których okres
archiwizacji wynosi 1 rok, począwszy od daty zamknięcia ostatniego protokołu w danym roku
akademickim.

Kraków, dnia 8 marca 2022 roku

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK
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