
Zarządzenie Nr 1/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 19 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie procedur postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP 

 

Na podstawie art. 15 i nast. Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. O działaniach antyterrorystycznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 796 ze zm.), art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych  

w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016 poz. 1101), 

w związku z § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom i studentom Uczelni 

oraz przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych 

wprowadza się w Uczelni „Procedury postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie po wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych  

i stopni alarmowych CRP”, zwane dalej „Procedurami”, stanowiące załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2  

W przypadku wprowadzenia określonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, 

zobowiązuje się dziekanów i kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do przestrzegania 

postanowień zawartych w „Procedurach”. 

 

§ 3 

1. Za aktualizację „Procedur” odpowiedzialnym jest Inspektor Obrony Cywilnej i Spraw 

Obronnych. 

2. Za realizację niniejszego zarządzenia w zakresie zadań określonych w „Procedurach” 

odpowiada Kanclerz. 

§ 4 

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 69/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie procedur 

postępowania po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych w Uniwersytecie 

Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kraków, dnia 19 stycznia 2021 roku 

 

Rektor 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 

https://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/statut_2019.pdf

