
 

 

 

KOMUNIKAT  Nr  R.021.2.26.2020 

REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO 

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

z dnia 22 czerwca 2020r. 
 

w sprawie wznowienia wymiany międzynarodowej 

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

W związku z oficjalnymi komunikatami rządowymi w sprawie otwarcia granic Rzeczpo-

spolitej Polskiej i przywrócenia pełnego ruchu granicznego odwołuje się zakaz wymiany między-

narodowej studentów, doktorantów i pracowników wprowadzony Komunikatem  

Nr R.021.2.8.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  

w Częstochowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania imprez i wydarzeń, zawieszenia 

wymiany międzynarodowej oraz podjęcia innych działań w Uniwersytecie Humanistyczno-Przy-

rodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się  

i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

 Udzielenie zgody na wyjazd za granicę lub przyjęcie cudzoziemca uzależnione jest od 

aktualnych komunikatów i zaleceń na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitar-

nego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edu-

kacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji 

epidemicznej w różnych regionach świata udzielona zgoda może zostać cofnięta. 

 

Wymiana osobowa z zagranicą może być realizowana z zachowaniem następujących zasad: 

1. wymiana osobowa dotyczy wyłącznie państw, w których nie obowiązuje kwarantanna oraz 

wysoki poziom zagrożenia epidemicznego; 

2. przed akceptacją wniosku w sprawie podróży za granicę przełożony weryfikuje aktualną in-

formację na temat ograniczeń w podróżowaniu w związku z koronawirusem zamieszczoną 

na stronach internetowych ww. instytucji oraz na stronach placówek dyplomatycznych Rze-

czypospolitej Polskiej pod adresem https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-

podrozujacych; w przypadku planowanej wizyty cudzoziemca w UJD weryfikacji dokonuje 

jego opiekun lub Dziekan Wydziału przed akceptacją wniosku o przyjęcie cudzoziemca; w 

przypadku mobilności w ramach Programu PROM, Erasmus+ lub CEEPUS weryfikacja doko-

nywana jest przez koordynatorów programów w DNWZ lub koordynatorów wydziałowych; 

3. w dniu rozpoczęcia mobilności weryfikacja ww. informacji jest obowiązkiem podróżującego 

lub opiekuna cudzoziemca, a w przypadku stwierdzenia wprowadzenia ograniczeń  

w związku z koronawirusem, podróżujący lub cudzoziemiec ma obowiązek odstąpić od rea-

lizacji wymiany osobowej i powiadomić o tym fakcie przełożonego oraz DNWZ, a w przy-

padku cudzoziemca – opiekuna; 

4. w przypadku mobilności niezrealizowanych w związku z opublikowaniem Komunikatu  

Nr R.021.2.7.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w Częstochowie z dnia 9 marca 2020 r. i Komunikatu Nr R.021.2.8.2020 Rektora Uniwersy-

tetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza W Częstochowie z dnia 11 marca 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


 

 

2020 r. należy wniosek złożyć ponownie lub dołączyć aktualną zgodę ośrodka zagranicznego 

na realizację mobilności w nowym terminie zaparafowaną przez osoby funkcyjne w UJD 

wskazane w zarządzeniu Rektora do akceptacji merytorycznej wniosku; w przypadku mo-

bilności w ramach programu Erasmus+ należy złożyć aktualną zgodę ośrodka zagranicznego 

na realizację mobilności w nowym terminie zaparafowaną przez przełożonego; 

5. uczestnik wymiany osobowej jest zobowiązany: 

 dołączyć do wniosku ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem 

SARS CoV-2 według załączonego wzoru; ankieta przechowywana jest przez okres 30 dni 

przez przełożonego w należycie zabezpieczonym miejscu, 

 zapewnić we własnym zakresie ubezpieczenie na czas podróży i pobytu za granicą,  

a w przypadku cudzoziemca – na czas podróży i pobytu w Polsce, 

 zachować środki ostrożności zapobiegające zakażeniu lub rozprzestrzenianiu się COVID-

19 oraz zapewnić i korzystać ze środków ochrony osobistej na czas podróży i pobytu za 

granicą, a w przypadku cudzoziemca – na czas podróży i pobytu w Polsce; 

6. zaleca się podróżującym za granicę: 

 wykupowanie biletów (np. lotniczych) z możliwością bezkosztowego ich zwrotu lub 

zmiany terminu, rezerwację pobytu w miejscu realizacji mobilności z możliwością jej 

bezkosztowego anulowania, 

 pozostawanie w kontakcie z DNWZ, w szczególności z koordynatorami Programu PROM, 

Erasmus+ lub CEEPUS, i informowanie o nieprawidłowościach i/lub przeszkodach w re-

alizacji mobilności, 

 zarejestrowanie się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Za-

granicznych. 

 

Zgodnie z wytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu 

Erasmus+ w przypadku mobilności w ramach Programu Erasmus+ w oczekiwaniu na poprawę 

sytuacji epidemicznej Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego będzie mógł podjąć 

decyzję o rozpoczęciu mobilności w formie „zdalnej/wirtualnej” (pod warunkiem oferowania 

przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub UJD kształcenia on-line) i kontynuowanie rzeczywi-

stego pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej lub UJD, kiedy to będzie już możliwe. Stypendium 

Programu Erasmus+ będzie przysługiwało uczestnikowi mobilności tylko i wyłącznie za czas rze-

czywistego pobytu za granicą, a okresy nauki/nauczania on-line nie będą objęte dofinansowa-

niem. 

 

Procedura wnioskowania i rozliczania wymiany osobowej z zagranicą powinna być realizo-

wana z zachowaniem obowiązujących w UJD środków ostrożności wprowadzonych Komunika-

tami Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

Rektor  

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

         im. Jana Długosza w Częstochowie 

    prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 

 
 

 



 

 

 

Załącznik: 

Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. 

Jana Długosza w Częstochowie 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 
W KIERUNKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS CoV-2 

  

IMIĘ I NAZWISKO  ………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu do kontaktu/ E-mail …………………………….………………. 

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) lub któryś z domowników za granicą w rejo-

nach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl) 

 ⃝ Tak 

 ⃝ Nie  

2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

wirusem SARS CoV-2? 

 ⃝ Tak 

 ⃝ Nie  

3) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach 

transmisji koronawirusa? 

⃝ Tak 

⃝ Nie  

4) Czy Pan(i) lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 

(kwarantanna)? 

⃝ Tak 

⃝ Nie 

5) Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji? 

 ⃝ Gorączka powyżej 38˚C 

 ⃝ Kaszel 

 ⃝ Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

6) Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z 

domowników ? 

⃝ Tak 

 ⃝ Nie  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji 

związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą), a w przy-

padku, gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory - również na odpowiedzialność karną.         

      

……………………………………….……………………………… 
                      data, czytelny podpis  

http://www.gis.gov.pl/


 

 

 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ograniczaniem 
możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 
chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.  
 
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 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), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  im. Jana 

Długosza w  Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa; 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133; 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności 

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych; 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit.i 

RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

5. Dane osobowe przekazywane będą ewentualnie podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu  
przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, czyli 30 dni. Przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z 
przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie ich posiadał, nie będzie możliwe 
zrealizowanie celu przetwarzania; 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 
przez Administratora Danych Osobowych. 

   

mailto:iod@ajd.czest.pl
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(9)ust(2)lit(i)&cm=DOCUMENT
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