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ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
z dnia 19 listopada 2020 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 19 października 2020 roku w sprawie stanu 

działalności Uczelni od 19 października 2020 roku 
 

 

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu AGH (uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 
2019 r.), art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz zgodnie 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 (Dz.U. poz. 

374 z 2020 r. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 

522), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835), zarządzam co 

następuje:  
 

§1.  

1. W zarządzeniu Nr 73/2020 Rektora AGH z dnia 19 października 2020 roku w sprawie stanu 

działalności Uczelni od 19 października 2020 roku, wprowadza się następującą zmianę:  

1) §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia działalności uczelni oraz przez 

60 dni po jego zakończeniu.” 

2. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 73/2020 Rektora AGH z dnia 19 października 2020 roku  

w sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku pozostają bez zmian. 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 

 

 


