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P.T. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych 

Pozostali Członkowie Wspólnoty Uczelni. 

 

W związku ze stale zwiększającą się liczbą przypadków epidemicznych, 

związanych z zakażeniem koronawirusem lub kontaktem naszych 

pracowników, doktorantów i studentów z osobami zakażonymi, a także ze 

względu na pojawiające się wątpliwości, co do zakresu informacji 

zbieranych przez Uczelnię uprzejmie wyjaśniam, że AGH jako publiczna 

szkoła wyższa jest zobowiązana do zbierania i przekazywania na wniosek 

służb nadzoru sanitarnego, określonego zasobu danych. Procedura 

informowania Sanepidu odbywa się na podstawie art. 32a ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) 

Inspekcja sanitarna, w związku z prowadzonym dochodzeniem 

epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji m.in. o osobach  

z bliskiego kontaktu, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi 

lub podejrzanymi o zakażenie, a także chorymi lub podejrzanymi  

o chorobę zakaźną. Uczelnia, jak każdy kto takie dane posiada, lub jako 

jednostka administracji publicznej, która dane takie może ustalić, 

zobowiązana jest do ich przekazania na żądanie Sanepidu. 

Zgodnie z wymogami Sanepidu dane powyższe obejmują: 

 imię i nazwisko; 

 datę urodzenia; 

 numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – 

serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego 

dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych 

osobowych; 

 płeć; 
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 adres miejsca zamieszkania; 

 informacje o aktualnym miejscu pobytu; 

 numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub 

innych środków komunikacji elektronicznej; 

 okoliczności kontaktu, z którym związane jest narażenia na zakażenie, 

ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka. 

 

Jako „bliski kontakt” należy rozumieć kontakt bez zastosowania 

środków ochrony osobistej, m.in. w sytuacjach:  

 przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) w odległości 

mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut, 

 bezpośredni kontakt fizyczny, 

 bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami (np. 

narażenie na kaszel osoby, dotykanie zużytej chusteczki higienicznej), 

 przebywanie w tym samym pomieszczeniu przez co najmniej 15 

minut. 

 

W związku z dużą i wciąż niestety rosnącą liczbą osób zakażonych w AGH, 

która generuje z kolei wielokrotnie większą liczbę osób z bliskiego 

kontaktu (np. grupy zajęciowe i grupy pracownicze), ograniczenie 

objętości list z danymi przekazywanych do Sanepidu stało się najbardziej 

pilnym zadaniem organizacyjnym. W uzgodnieniu z Sanepidem,  

w procedurze zbierania informacji w AGH, osoby wskazane jako osoby  

z bliskiego kontaktu z zakażonym, proszone są o dobrowolne określenie 

swojego statusu (niezaszczepiony, zaszczepiony lub ozdrowieniec do 

sześciu m-cy wstecz). Pozyskanie tej informacji pozwala na wstępną 

weryfikację i optymalizację liczby danych przekazywanych do Sanepidu, 

gdyż zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi 

zaszczepieni i ozdrowieńcy, spełniający warunek terminowy, nie 

podlegają obowiązkowej kwarantannie. Oprócz ułatwienia działań 

Sanepidu, co niewątpliwie jest także naszym celem oraz ograniczenia 

obciążenia służb AGH, wiedza taka pozwala również na podjęcie kroków 

organizacyjnych, związanych z planowaniem zajęć w jednostkach. 

Szybkie pozyskanie informacji pozwala bowiem na kontynuacje 

normalnych zajęć w sytuacji kiedy większość grupy osób z bliskiego 

kontaktu deklaruje zaszczepienie. Bez względu na wagę tej informacji 

podkreślam jednakże, iż udzielenie jej jest absolutnie dobrowolne.  

W przypadku odmowy, AGH przekazuje dane osoby z bliskiego kontaktu, 

a ostatecznego określenia jej statusu dokonuje Sanepid na podstawie 

informacji przesłanych przez Uczelnię oraz państwowej bazy danych. 

Pragnę zapewnić, że AGH nie przechowuje i nie przetwarza oświadczeń 

dotyczących statusu członków Wspólnoty Uczelni. Zapytania są kierowane 
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wyłącznie do osób z bliskiego kontaktu, a nie do wszystkich. System jest 

wygodny również dla tych, którzy mieli kontakt z zakażonymi na terenie 

AGH. 

W trosce o zdrowie Wspólnoty naszej Uczelni oraz umożliwienie dalszego 

bezpiecznego Jej funkcjonowania, apeluję o współdziałanie przy 

wykonywaniu czynności wynikających z państwowych procedur 

epidemicznych. Proszę również o bezwzględne stosowanie środków 

bezpieczeństwa sanitarnego i obostrzeń obowiązujących w Uczelni. 
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