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Zarządzenie Nr 123/2022 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 20 grudnia 2022 roku 

 

 

w sprawie określenia zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie w okresie od 23 grudnia 2022 roku do 1 stycznia 2023 roku  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), w zw. z § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 28 

czerwca 2021 roku, 

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się specjalne zasady ograniczonego funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od dnia 23 grudnia 2022 roku do dnia 1 stycznia 2023 

roku. 

 

§ 2 

1. W okresie objętym niniejszym zarządzeniem: 

1) obowiązywać będzie ograniczenie wstępu do budynków osób obcych. Pracownikom 

zaleca się każdorazowe powiadamianie Straży URK o miejscach i czasie przebywania 

w budynkach Uczelni;  

2) do niezbędnego minimum ograniczone zostanie centralne ogrzewanie, zasilanie 

Uczelni w ciepłą wodę oraz sprzątanie Uczelni;  

3) dyżury w jednostkach powinny odbywać się w godzinach 8:00 – 14:00. 

2. W okresie objętym niniejszym zarządzeniem urlopy wypoczynkowe powinni wykorzystać 

pracownicy posiadający niewykorzystany urlop za poprzednie lata kalendarzowe oraz za 

rok 2022. 

 

§ 3 

Dziekani, dyrektorzy jednostek ogólnouczelnianych, dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownicy 

pionów administracji ogólnouczelnianej zobowiązani są zapewnić funkcjonowanie jednostek  

w dniach roboczych przypadających w okresie objętym niniejszym zarządzeniem w formie 

dyżurów, w zakresie niezbędnym do wykonania zadań podległych jednostek. 

 

§ 4 

Z ograniczeń nałożonych niniejszym zarządzeniem wyłącza się: 

1) pracowników zatrudnionych w systemie ciągłym;  

2) pracowników obsługujących stale pracującą aparaturę naukowo-badawczą itp.; 
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3) pracowników wyznaczonych do pracy w okresach, które obejmuje niniejsze 

zarządzenie; 

4) służby pracujące w systemie ciągłym, służby konserwatorskie i utrzymania ruchu 

urządzeń; 

5) pracowników ochrony budynków i terenu. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Prorektor właściwy ds. ogólnych oraz Kanclerz 

w zakresie bieżącego funkcjonowania Uczelni. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Kraków, dnia 20 grudnia 2022 roku 

 

  

 

 

    Z upoważnienia Rektora 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz 

 

 

 

 


