
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

z dnia 09 marca 2020 roku 
 

w sprawie   

1. odwołania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów pracowników, doktorantów  
i studentów, 

2. przeniesienia terminów niektórych wydarzeń, 
3. postępowania w przypadku pracowników powracających do pracy z zagranicy, 
4. postępowania w przypadku studentów powracających z zagranicy, 

 

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem.  
 
 
 
 

1. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą zagrożenia 
epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem, do odwołania wstrzymane zostają 
wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów,  
a także przyjazdy gości zagranicznych.  
Jednocześnie zaleca się daleko posuniętą ostrożność i przestrzeganie zaleceń GIS  
przez osoby powracające z zagranicy. 
 
 

2. 

Zgodnie z zaleceniem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, zawartym  
w stanowisku nr 1 z dnia 2 marca 2020 r., władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
zadecydowały o przeniesieniu na inny termin następujących wydarzeń: 

1. Konferencja: Nierówności – spojrzenia z wielu stron, która planowana była na  
19 marca  2020 r. 

2.  Uroczystość Dialog obywatelski, która planowana była na 25 marca 2020 r. 
3.  3rd International Seminary – Values in Law and Economics, które planowane było na 

25 marca 2020 r. 
4. Ogólnopolska konferencja naukowa “Współczesne trendy w biznesie”,  

która planowana była na 26-27 marca 2020 r. 
5. Międzynarodowa Konferencja Konsumencka „Complaints, mediations and other 

proceedings in consumer matters”, która planowana była na 26-27 marca 2020 r. 
 
 

3. 

Mając na uwadze ochronę zdrowia i życia osób zatrudnionych i studiujących, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie nie dopuści do wykonywania pracy pracownika powracającego 
do pracy z zagranicy, u którego zachodzi ryzyko wystąpienia symptomów chorobowych. 

W ramach swoich uprawnień, pracodawca może w  sytuacji, o której mowa powyżej,  
na okres 14 dni od czasu powrotu: 
1. polecić pracownikowi wykonywanie pracy z domu (home office), 
2. zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy – w szczególności dotyczy to 

przypadków, gdy pracownik nie ma możliwości świadczenia pracy zdalnej lub rodzaj 
pracy nie umożliwia wykonywania pracy zdalnej. 



Jeżeli pracownik nie zaobserwował u siebie objawów takich jak: gorączka, kaszel, 
duszność i problemy z oddychaniem, przez kolejne 14 dni kontroluje swój stan zdrowia - 
codziennie mierzy temperaturę ciała oraz zwraca uwagę na występowanie objawów 
grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel) – kończy samokontrolę  
i stawia się do pracy. 

Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji pracownik zaobserwował wyżej wymienione 
objawy to: 
-  bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną 
lub  
- zgłasza się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-
zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
 
Uprasza się zatem kierowników jednostek organizacyjnych o zgłaszanie do Działu 
Spraw Pracowniczych pracowników, którzy zamierzają powrócić do pracy po odbyciu 
kwarantanny wynikającej z powrotu z zagranicy. 

 
4. 
 

Każdy student i doktorant, który powrócił z zagranicy, zobowiązany jest zwrócić się 
niezwłocznie do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, z prośbą o zwolnienie z zajęć 
na okres 14-dniowej kwarantanny (pro_student@uek.krakow.pl). Formularz 
zgłoszeniowy dla studentów i doktorantów powracających z zagranicy będzie dostępny na 
platformie USOS oraz stronie internetowej UEK od dnia 10 marca 2020 r. 


