
 

ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R-0201-38/2020 
 z dnia 1 czerwca 2020 roku  

 
w sprawie 

 świadczenia pracy na terenie Uczelni  
w związku z ogłoszonym stanem epidemii i zniesieniem niektórych ograniczeń  

w funkcjonowaniu Uczelni 
 

 
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i ust. 7 pkt 2 
Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w związku z ogłoszonym stanem epidemii 
i przepisami prawa obowiązującymi w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
wirusa SARS-CoV-2, w tym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
21 maja 2020 r. 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. 911), zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1 

1. Pracownik świadczący pracę na terenie Uczelni, zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań Uczelni związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, w tym wynikających z nich 
ograniczeń, zakazów i nakazów oraz wymogów sanitarnych.  

2. Każda osoba przebywająca na terenie Uczelni, w tym student, doktorant lub osoba 
odbywająca kształcenie w Szkole Doktorskiej, zobowiązana jest do przestrzegania 
przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań Uczelni związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, w tym wynikających z nich 
ograniczeń, zakazów i nakazów oraz wymogów sanitarnych. 

 
§ 2 

W okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. praca w Uczelni realizowana jest  
w następujący sposób: 

1) w obszarze dydaktyki – na zasadach określonych w odrębnych zarządzeniach 
Rektora, bądź komunikatach Rektora lub Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, 

2) w pozostałych obszarach  –  na zasadach wynikających z obowiązującej ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uczelni, Regulaminu organizacyjnego 
Uczelni oraz obowiązującego w Uczelni regulaminu pracy 

– z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w §1, w tym zasad 
określonych w niniejszym zarządzeniu. 

 
§ 3 

W okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. praca w jednostkach administracji realizowana 
jest z zachowaniem następujących zasad: 

1) „stacjonarna” obsługa w miejscu pracy zapewniona jest codziennie w dni robocze, 
zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Kanclerza; 

2) w pozostałym zakresie praca realizowana jest zdalnie w godzinach pracy zgodnych  
z obowiązującym w Uczelni regulaminem pracy. 

 
§ 4 

W okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. w czasie wykonywania pracy na terenie 
Uczelni wszystkich pracowników obowiązują następujące zasady: 



1) obowiązuje ograniczenie kontaktów bezpośrednich do minimum – w miarę możliwości 
sprawy załatwiać należy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;  
w kontakcie bezpośrednim mogą być załatwiane sprawy wyłącznie w przypadkach  
gdy nie jest możliwe załatwienie ich w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, 
przy zachowaniu wymaganego dystansu osobistego;  

2) odległość między stanowiskami pracy osób świadczących w tym samym czasie pracę 
na terenie Uczelni musi być zgodna z obowiązującym w tym zakresie reżimem 
sanitarnym; 

3) osoby przemieszczające się na terenie Uczelni, w tym w budynkach, mają obowiązek 
poruszania się w sposób zgodny z obowiązującym w tym zakresie reżimem 
sanitarnym, w tym z zachowaniem bezpiecznej odległości, wymaganej przepisami 
prawa; 

4) należy używać wymaganych przepisami prawa środków ochrony osobistej, w tym 
środków zapewnionych przez pracodawcę. 

 
§ 5 

Środki ochrony osobistej, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma obowiązek 
zapewnić pracodawca, udostępnia osobom zatrudnionym Dział Zaopatrzenia – do pobrania  
w sposób określony w danej jednostce organizacyjnej. 
 

§ 6 
1. Studenci mają wstęp do Uczelni w sprawach wymagających osobistego kontaktu  

– po uprzednim umówieniu się telefonicznie w dziekanacie, katedrze lub w innej jednostce 
organizacyjnej; wizyta musi się odbywać przy zachowaniu obowiązujących wymogów 
sanitarnych. 

2. Członkowie organizacji studenckich mają wstęp do przydzielonych im pomieszczeń,  
z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych, w tym w zakresie wymaganych 
odległości i używania środków ochrony osobistej.  

3. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie Uczelni po uprzednim umówieniu wizyty 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przestrzegając obowiązujących 
przepisów sanitarnych, z uwzględnieniem ust.4.  

4. Osoby z zewnątrz, przebywające na terenie Uczelni w związku z realizacją postanowień 
zawartej z Uczelnią umowy, zobowiązane są do ustalania okresów przebywania  
na terenie Uczelni z kierownikiem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację 
umowy lub z osobą przez kierownika upoważnioną w tym zakresie; osoby te zobowiązane 
są do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym w zakresie wymaganych odległości  
i używania środków ochrony osobistej. Przestrzeganie przez te osoby zasad określonych 
w zdaniu poprzedzającym podlega kontroli kierownika jednostki odpowiedzialnej 
za realizację umowy lub wskazanej przez niego osoby bezpośrednio odpowiedzialnej 
za umowę, co nie ogranicza ani nie uchyla odpowiedzialności wykonawcy. 

 
§ 7 

Korzystanie z zasobów bibliotecznych odbywa się przy zapewnieniu obowiązujących 
wymogów sanitarnych – w sposób określony przez Dyrektora Biblioteki Głównej. Zasady 
korzystania ze zbiorów opublikowane będą na stronie internetowej Biblioteki. 

 
§ 8 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. W zakresie nie  objętym niniejszym zarządzeniem obowiązuje Zarządzenie Rektora  

nr R-0201-17/2020 z dnia 11 marca  2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się wirusa COVID-19. 

 

 
REKTOR 

  
 

     Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół  


