
  

ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.60.2021 

z dnia 23 września 2021 roku 

 

w sprawie  

wprowadzenia dla studentów UEK szczególnych zasad związanych z funkcjonowaniem 

domów studenckich UEK 

  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) i § 16 ust. 1 i ust. 7 pkt 2 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie w związku z wprowadzonym stanem epidemii, w oparciu o wytyczne 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie 

epidemii COVID-19, zarządza się, co następuje:  

 

 

§1 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, określa się 

szczególne zasady dotyczące kwaterowania i pobytu studentów UEK w domach studenckich „Fafik” 

i „Merkury” (zwanych dalej „domami studenckimi”): 

1) Zezwala się na kwaterowanie studentów UEK w domach studenckich od dnia 1.10.2021 r.  

z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  

2) Dopuszcza się kwaterowanie do domów studenckich w trybie zdalnym (szczegółowe informacje 

na stronach internetowych domów studenckich: www.fafik.uek.krakow.pl lub 

www.merkury.uek.krakow.pl). 

3)  Zobowiązuje się każdego mieszkańca i pracownika domu studenckiego do bezwzględnego 

przestrzegania wszelkich przepisów prawa, wytycznych oraz wewnętrznych uregulowań Uczelni 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wynikających z nich 

ograniczeń, nakazów i zakazów oraz wymogów sanitarnych, w tym w zakresie wymaganych 

odległości i środków ochrony osobistej. W szczególności mieszkańcy domów studenckich są 

zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad dotyczących higieny rąk (mycia i dezynfekcji), 

higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, bezwzględnego 

unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu 

oddechowego. Mieszkańcy Domów Studenckich w częściach wspólnych zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki. Dotyczy to również osób zaszczepionych pełną 

dawką szczepionki przeciw Covid-19 

4) Wytyczne dostępne są na stronach: https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-

konsultacji-z-gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-

studenckich-w-trakcie-epidemii-covid-19.  

5) Zobowiązuje się mieszkańców domów studenckich do korzystania z pomieszczeń wspólnych 

z zachowaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, 

wskazanej na informacji wywieszonej przy wejściu do pomieszczenia.  

6) Utrzymuje się, do odwołania, zakaz przebywania w domach studenckich osób tam 

niezakwaterowanych, w tym odwiedzin przez gości zewnętrznych. 

http://www.fafik.uek.krakow.pl/
http://www.merkury.uek.krakow.pl/


7) W przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest do 

postępowania zgodnie z wytycznymi, o których mowa w pkt 4 . 

 

§ 2 

1. Za wykonywanie obowiązków związanych z kwaterowaniem i pobytem w domach studenckich, 

zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz aktualnymi wytycznymi odpowiedzialni są kierownicy 

domów studenckich. Kierownicy domów studenckich mają obowiązek zapoznać podległych im 

pracowników z ww. zasadami. 

2. Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym 

Zarządzeniem.  

3. Traci moc Zarządzenia Rektora nr R-201-53/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia dla studentów UEK szczególnych zasad związanych z funkcjonowaniem domów 

studenckich UEK. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                 

REKTOR 

 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


