
 

 
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 października 2020 r. 

 

w sprawie funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

W związku z rosnącą liczbą zdiagnozowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-

2 w Polsce i innych państwach w Europie oraz wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń 

przepisów zabezpieczających przed rozwojem epidemii, w trosce o zapewnienie 

bezpieczeństwa pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego  

i zachowania bezpieczeństwa zamieszkiwania w domach studenckich, od dnia 22 

października 2020 r. do odwołania wprowadza się w domach studenckich: 

 

1. RYGOR SANITARNY:  

1) częsta dezynfekcja rąk, bezwzględne zachowanie odległości co najmniej  

1,5 m pomiędzy spotykającymi się osobami, bezwzględne zakrywanie nosa 

i ust w trakcie kontaktu w przestrzeniach wspólnych, zakaz gromadzenia się;  

2) ograniczenie kontaktów między mieszkańcami domów studenckich do 

minimum;  

3) ograniczenia w korzystaniu z pomieszczeń ogólnodostępnych, częste 

wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcja powierzchni; 

4) pomieszczenia wspólne (kuchnie, aneksy kuchenne, pralnie) są wyposażone 

w płyn do dezynfekcji powierzchni. Mieszkaniec domu  studenckiego przed 

opuszczeniem pomieszczenia, po zakończeniu korzystania ze sprzętu, jest 

zobowiązany do dezynfekcji powierzchni, z którymi miał kontakt, w tym: 

blat, włączniki, poręcze, klamki, przyciski pralek, pokrętła kuchenek itp. 

 

2. ORGANIZACJA: spotkania organizacyjne wyłącznie zdalnie. 

 

3. OGÓLNE WARUNKI:  

1) ograniczenie kwaterowania, zakaz odwiedzin, ograniczenia w zakresie 

opuszczania domów studenckich; 

2) zakaz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy domami studenckimi oraz 

gromadzenia się w pokojach mieszkalnych; 

3) jeżeli mieszkaniec domu studenckiego:  

a) zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 37,5°C, 

kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne 

zmęczenie, utrata smaku i węchu),  

b) miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-

CoV-2  

powinien niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem domu studenckiego.  

Należy utrzymywać stały kontakt z pracownikami administracji domu 

studenckiego (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej). 

4) wszelkich niezbędnych informacji udziela administracja domów studenckich, 

w razie pytań i wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do administracji 

telefonicznie lub drogą e-mail;  

5) zaleca się mieszkańcom bieżące śledzenie informacji dotyczących zasad 

zakwaterowania i bezpieczeństwa pobytu w domach studenckich oraz 

ogólnych przepisów, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i regulacji 

wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim; 

6) rekomendujemy zapoznawanie się z informacjami zawartymi na stronie 

https://uni.wroc.pl/covid/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus lub 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews 

 

 

 

https://uni.wroc.pl/covid/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews


 

4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY:  

1) kwaterowanie nowych mieszkańców, kierowanych jedynie przez Dział Spraw 

Studenckich, odbywać może się wyłącznie w trybie indywidualnie 

ustalonych, z pracownikami administracji domu studenckiego, drogą 

telefoniczną lub e-mail, procedur i terminów. Nowi mieszkańcy zobowiązani 

są do złożenia oświadczenia (wzór w załączniku); 

2) zakaz odwiedzin w domach studenckich; 

3) wdrożenie procedury bezpiecznego opuszczenia akademika 

(wykwaterowania) poprzez umówienie terminów drogą e-mailową lub 

telefoniczną; 

4) w sytuacji przebywania poza domami studenckimi należy unikać dużych 

skupisk ludzkich, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności  

w przestrzeniach publicznych, zwłaszcza w środkach komunikacji miejskiej;  

5) zaleca się znaczące ograniczenie wychodzenia z domów studenckich 

pomiędzy godzinami 23.00 a 6.00, bez ważnej przyczyny. 

 

5. OGRANICZENIA WYJAZDÓW Z DOMU STUDENCKIEGO:  

1) wprowadza się ograniczenie możliwości wyjazdów mieszkańców do 

niezbędnego minimum, wynikającego z nadzwyczajnych sytuacji i zdarzeń 

losowych; 

2) w przypadku koniecznego wyjazdu niezbędne jest przekazanie informacji  

o tym fakcie pracownikom administracji domu studenckiego za 

pośrednictwem e-mail, wraz ze wskazaniem miejsca docelowego i powodu 

wyjazdu; 

3) powrót do domu studenckiego związany jest ze złożeniem oświadczenia 

(wzór w załączniku).  

Nierespektowanie powyższych zasad i ograniczeń będzie traktowane jako niestosowanie 

się do warunków zakwaterowania w domach studenckich i będzie skutkować pozbawieniem 

prawa do dalszego zamieszkiwania i koniecznością natychmiastowego wymeldowania się  

z domu studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przypominamy, że nieprzestrzeganie 

wyżej wskazanych  zaleceń prowadzić może także do powstania odpowiedzialności karnej, 

o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.  

 

W przypadku mieszkańców domów studenckich mających stałe miejsce zamieszkania poza 

terenem Polski zaleca się stałe monitorowanie sytuacji epidemicznej w ich macierzystym 

kraju i zakres obostrzeń w poruszaniu się pomiędzy państwami. Informacje te są niezbędne 

dla podjęcia właściwych decyzji dotyczących dalszego pobytu, w przypadku możliwości 

wprowadzenia ograniczeń w zakresie przekraczania granic na poziomie regulacji w Polsce 

i między poszczególnymi państwami. 

 

Zmiany w zakresie szczegółowych zasad funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu 

Wrocławskiego będą podejmowane przez władze rektorskie, w zależności od ogólnych 

zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, zmieniającego się stanu epidemicznego w kraju  

i Europie, zwłaszcza przy uwzględnieniu wzrostu bądź spadku liczby zakażeń.  

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

         R E K T O R 

 
 
 

 



 

Załącznik 
do komunikatu 
z dnia 22 października 2020 r. 

 

Oświadczenie mieszkańca domu studenckiego UWr 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………................................................................................................................

.....................................................................................................................................………………….. 

 

tel. kontaktowy ……………………. adres e-mail……………………………………..……………….. 

nr pokoju …………………… data przyjazdu ………………………………………………….............. 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także minimalizowanie ryzyka zakażenia się 

wirusem SARS-CoV-2 przez mieszkańców i pracowników domów studenckich, zgodnie z wytycznymi 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w konsultacji z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym, dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich  

w trakcie epidemii COVID-19, prosimy o złożenie poniższych oświadczeń. 

 

Oświadczam, że:  

1. nie posiadam żadnych niepokojących objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych sugerujących 

zakażenie koronawirusem (w szczególności: gorączka, kaszel, duszności), a w przypadku ich 

wystąpienia zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym kierownika domu studenckiego 

(telefonicznie lub mailowo), celem:  

a) ustalenia obszaru, w którym poruszałam/-em się i przebywałam/-em oraz ustalenia listy osób (o 

ile to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach budynku, w których 

przebywałam/-em;  

b) poinstruowania o jak najszybszym skontaktowaniu się z lekarzem POZ, celem konsultacji. 

2. w przypadku zakwaterowania w domu studenckim zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, jakie zostały wprowadzone przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego, w szczególności: dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, przestrzegania zasad 

dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się, zasłaniania ust i nosa (przy użyciu 

maseczki, przyłbicy, itp.), niezwłocznego informowania pracowników administracji domu studenckiego 

(telefonicznie lub mailowo) o podejrzeniach wynikających z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.  

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożeń i konsekwencji wynikających  

z zamieszkiwania w domu studenckim w trakcie epidemii Covid-19. Jestem świadoma/y, że 

nieprzestrzeganie wymogów sanitarnych i obowiązków informacyjnych wskazanych wyżej może 

także prowadzić do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu 

wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego 

 

.............................................................. 

              data i czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja dotycząca przetwarzaniu danych osobowych tzw. zwykłych i wrażliwych 

mieszkańców domów studenckich w trakcie epidemii COVID-19 

1. Administrator danych osobowych  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Wrocławski,  

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. 

 Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim jest Pani/Pan: 

Krzysztof Ziemba; IOD@uwr.edu.pl; tel: (71)375 95 36; 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):  

 wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; ochrona życia i zdrowia osoby, 

której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków zakwaterowania  w  domach studenckich, w trakcie epidemii Covid-19 (art. 11 ust. 

5; 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, wybrany środek komunikacji bezpośredniej: adres e-mail 

bądź numer telefonu, nr pokoju, data przyjazdu, dane o występujących objawach chorobowych) jest 

dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także 

minimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19. W przypadku ich niepodania zakwaterowanie w domach 

studenckich będzie niemożliwe.  

4. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe 

(podane w złożonym powyżej oświadczeniu)  przez okres zamieszkiwania w domu studenckim, które 

zostanie usunięte w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia wykwaterowania.  

5. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać organom lub podmiotom 

publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności jednostkom sanitarnym realizującym zadania zmierzające do zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;  
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;  
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w 

szczególności w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie 

zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa;  
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadku, 

gdy podstawą ich przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, 

chyba że uczelnia wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;  
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowaniu. 
 

 

 

 

 

 


