Zarządzenie Nr 98/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 1 lipca 2021 roku
w sprawie ustalenia adresu do korespondencji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie
Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku

zarządzam, co następuje:
§1
1. Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie jednostki Uczelni oraz pracownicy zobowiązani
są do używania w prowadzonej korespondencji w formie tradycyjnej z podmiotami
zewnętrznymi wyłącznie następujących dwóch adresów:
1) dla korespondencji kierowanej do wszystkich jednostek Uczelni, za wyjątkiem Leśnego
Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju – adres siedziby Uczelni, tj.:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
(nazwa jednostki)
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
2) dla korespondencji kierowanej do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju
– adres:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju
ul. Ludowa 10
33-380 Krynica-Zdrój
2. Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie jednostki Uczelni oraz jej pracownicy otrzymujący na swój
adres mailowy korespondencję zewnętrzną w formie skanów pism lub faktur, winni
ją bezzwłocznie przekazywać na adres mailowy Kancelarii Uczelni: kancelaria@urk.edu.pl.
3. Uczelnia prowadzi także korespondencję przez platformę ePUAP (ESP:
/URKRAKOW/skrytka).
4. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej kierowana do jednostek Uczelni oraz jej
pracowników odbierana i rejestrowana będzie jedynie w Kancelarii Uczelni przy
al. Mickiewicza 21 w Krakowie, za wyjątkiem korespondencji kierowanej do Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju (LZD), która odbierana i rejestrowana będzie
w Sekretariacie LZD.
5. Od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku we wszelkiej korespondencji wychodzącej z Uczelni
(w formie tradycyjnej i mailowej) winna być informacja o zmianie adresu do korespondencji
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od dnia 1 stycznia 2022 roku oraz o możliwości prowadzenia korespondencji przez platformę
ePUAP).
6. Do 31 października 2021 roku kierownicy jednostek Uczelni zobowiązani są do wymiany
pieczątek jednostek oraz papierów firmowych (nagłówków) w celu wskazania nowego adresu
korespondencyjnego Uczelni.
7. Od dnia 1 stycznia 2022 roku wszelka korespondencja w formie tradycyjnej trafiająca do
Uczelni pod adres inny niż al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków – lub w przypadku LZD, inny
niż adres LZD w Krynicy, nie powinna być odebrana, tylko zwrócona z adnotacją „adresat
zmienił adres”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kraków, dnia 1 lipca 2021 roku
Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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