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ZARZĄDZENIE Nr 71/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia zasad funkcjonowania Uczelni w okresie  

świąteczno-noworocznym 2022/2023 roku 

Uwzględniając zmianę formuły prowadzenia kształcenia w AGH w okresie od 19 grudnia 2022 r. 

do 9 stycznia 2023 r., mając na uwadze szeroko pojęty interes Uczelni, a w szczególności 

racjonalizację kosztów funkcjonowania, umożliwienie wykorzystania przez pracowników urlopów 

wypoczynkowych, bezpieczeństwo obiektów itp., - działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie  

art. 20 ust. 3 Statutu AGH (uchwała nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r.  

z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§1. 

Wprowadzam specjalny tryb funkcjonowania Uczelni w okresie świąteczno-noworocznym 

2022/2023 roku, na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu.  

§2. 

Ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni 

1. Wprowadzam ograniczenia organizacyjne na terenie AGH w okresie od dnia  

22 grudnia 2021 r. od godz. 7:00 do dnia 1 stycznia 2023 r., do godz. 19:00.  

2. W dni świąteczne przypadające w okresie określonym w ust. 1 oraz w soboty  

24.12. i 31.12. br. funkcjonować będą dwa wjazdy i wyjazdy z Uczelni: przy ul. Reymonta 

7 (Brama Główna) oraz przy ul. Czarnowiejskiej 36 (Centrum Energetyki). Pozostałe bramy 

wjazdowe będą zamknięte, z zapewnieniem ruchu pieszych. Tereny przy: Wydziałach FiIS, 

Odlewnictwa, Zarządzania oraz ACMiN, będą dostępne na zwykłych warunkach. 

3. W pozostałe dni poza określonymi w ust. 2, teren Uczelni będzie normalnie dostępny. 

4. W dniach określonych w ust. 2. ograniczone zostaną dyżury Straży AGH w budynkach:  

a) w godz. 7:00 - 16:00 czynny będzie dozór kompleksów połączonych budynków,  

b) w godz. 16:00 - 7:00 niektóre budynki pozostaną zamknięte i dozorowane przez grupy 

strażników w systemie obchodowym.  

5. Do niezbędnego minimum ograniczone zostanie: centralne ogrzewanie, zasilanie Uczelni  

w ciepłą wodę, sprzątanie pomieszczeń Uczelni i utrzymanie terenów zewnętrznych.  

6. Podtrzymane będzie zasilanie elektryczne budynków, z ograniczeniem oświetlenia korytarzy, 

sanitariatów itp.  

7. Obowiązywać będzie ograniczenie wstępu do budynków osób obcych. Pracownikom AGH 

zaleca się każdorazowe powiadamianie Straży AGH o miejscach i czasie przebywania  

w budynkach AGH, dla zapewnienia swojego bezpieczeństwa.  

§3. 

Zapewnienie działania Uczelni, jako instytucji 

1. Dziekani Wydziałów, dyrektorzy jednostek podstawowych, dyrektor Szkoły Doktorskiej, 

kierownicy jednostek pomocniczych oraz szefowie pionów administracji ogólnouczelnianej, 

zwani dalej „Kierownikami jednostek organizacyjnych”, zobowiązani są zapewnić 

funkcjonowanie jednostek w dniach roboczych przypadających w okresie objętym 

Zarządzeniem, w formie minimum dyżurów, w zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

bieżących jednostek im podległych.  

2. Uwzględniając charakter okresu objętego niniejszym Zarządzeniem dopuszczam szersze 

stosowanie pracy zdalnej dla pracowników, których zakres obowiązków może być 

wykonywany zdalnie oraz udzielanie w większej skali urlopów wypoczynkowych.  

3. Kierownicy jednostek zobowiązani zostają do ustalenia dyżurów kierownictwa, 

zapewniających podejmowanie decyzji i podpisywanie dokumentów oraz ustalą tryb 

powiadamiania odpowiednich pracowników, w przypadkach wymagających nagłych działań.  

4. Dyrektorzy administracyjni wydziałów oraz kierownicy administracji pozostałych jednostek 

zobowiązani są do przekazania pisemnej informacji o systemie dyżurów i powiadamiania,  

o których mowa w ust. 1. Informację należy przesłać e-mailem do sekretariatu Kanclerza 

(skc@agh.edu.pl). 
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§4. 

Organizacja czasu pracy w okresie objętym Zarządzeniem 

1. Dyżury w jednostkach winny odbywać się w godzinach 9:00 – 14:00. 

2. Usprawiedliwieniem nieobecności w okresie objętym Zarządzeniem jest wykorzystanie urlopu 

wypoczynkowego z wyłączeniem przypadków opisanych w ust. 4. 

3. Wprowadzam zasadę, że w okresie objętym niniejszym Zarządzeniem urlopy wypoczynkowe 

winni wykorzystać pracownicy, posiadający niewykorzystany urlop za poprzednie lata 

kalendarzowe oraz rok 2022.  

4. Ustalenia ust. 2-4, nie dotyczą pracowników zatrudnionych w systemie ciągłym lub 

skierowanych do wykonywania ważnych obowiązków ciążących na pracodawcy. 

§5. 

Wyłączenia z obowiązywania niniejszego Zarządzenia 

Z ograniczeń nałożonych w niniejszym Zarządzeniu wyłącza się:  

a) władze Uczelni, dziekanów i prodziekanów Wydziałów, dyrektorów jednostek podstawowych 

i Szkoły Doktorskiej AGH, kierowników katedr, kierowników jednostek pomocniczych, 

dyrektorów administracyjnych wydziałów,  

b) pracowników obsługujących stale pracującą aparaturę naukowo-badawczą itp.,  

c) pracowników wyznaczonych do pracy w okresach, które obejmuje niniejsze Zarządzenie,  

d) służby pracujące w systemie ciągłym, służby konserwatorskie i utrzymania ruchu urządzeń,  

e) pracowników ochrony budynków i terenu.  

§6. 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia 

Zobowiązuję władze Uczelni do koordynowania działań dotyczących realizacji niniejszego 

Zarządzenia:  

a) Prorektora ds. Ogólnych w zakresie dotyczącym spraw pracowniczych,  

b) Kanclerza Uczelni w zakresie bieżącego funkcjonowania Uczelni.  

§7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis  


