
Komunikat Nr 6/2020 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 9 października 2020 roku 

 

 

w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie w związku z sytuacją epidemiczną  

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przypominam o bezwzględnym stosowaniu zapisów 

Zarządzenia Rektora Nr 149/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się COVID-19, przy czym: 

 

1. Od 12 października 2020 roku zobowiązuję kierowników jednostek do organizacji pracy 

podległej jednostki, tak by:  

a. w jednym pomieszczeniu przebywał tylko jeden pracownik, 

b. w przypadku, kiedy pomieszczenie przeznaczone jest do pracy więcej niż dwóch 

osób – w pomieszczeniu maksymalnie przebywało tylko dwóch pracowników, 

zachowujących między sobą odstęp co najmniej 2 m oraz stosujących środki 

ochrony osobistej gwarantującej zakrycie ust i nosa przez cały czas pracy  

w pomieszczeniu, 

c. w godzinach pracy Uczelni, tj. 7.30 – 15.30, zapewniona była ciągła obsługa 

interesantów zewnętrznych jednostki, 

d. terminowo prowadzono i przekazywano właściwemu prorektorowi ewidencję 

zadań wyznaczonych pracownikom do wykonywania w ramach pracy zdalnej.  

 

Przypominam, że kierownicy jednostek ponoszą pełną odpowiedzialność za taką organizację 

pracy podległych im pracowników, by zapewniona była ciągłość realizacji zadań jednostki oraz 

terminowość i prawidłowość ich wykonywania.  

 

2. Nakładam bezwzględny obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich 

kontaktów pracowników Uczelni w miejscu pracy poprzez: 

a. wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, a jedynie  

w sytuacjach wyjątkowych stosowanie formy korespondencji papierowej, 

b. składanie korespondencji w formie papierowej wyłącznie w Kancelarii Uczelni,  

a w przypadku korespondencji kierowanej do jednostek pionu Kanclerza –  

w Sekretariacie Kanclerza, a nie bezpośrednio w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych, 

c. w przypadku konieczności kontaktów bezpośrednich obowiązuje zachowanie 

dystansu nie mniejszego niż 1,5 m. 

 

3. Przypominam o bezwzględnym nakazie stosowania środków ochrony osobistej 

gwarantujących zakrycie ust i nosa: 



a. na terenie korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych w Uczelni, 

b. w kontaktach ze studentami i doktorantami oraz osobami spoza Uczelni  

 

oraz o nakazie zachowywania podwyższonego standardu higieny osobistej (częste mycie  

i dezynfekcja rąk). 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 9 października 2020 roku 

   Rektor 

 

 

 

                                                                          dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR   

 

 

 


