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ZARZĄDZENIE Nr 15/2021
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 23 marca 2021 r
w sprawie czasowych zmian w Zarządzeniu Nr 73/2020 Rektora AGH
z dnia 19 października 2020 roku w sprawie stanu działalności
Uczelni od 19 października 2020 roku
Na podstawie §20 ust. 1 Statutu AGH (uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia
26 czerwca 2019 r. z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842,
z późn. zm.) nazywanej dalej Ustawą o COVID-19, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia
25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512), zarządzam co następuje:
§1.
1. Na okres od 23 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku wprowadzam następujące
zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 73/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie
stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku:
1) Zapis §4 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
„1. W okresie objętym zarządzeniem, prawo dostępu do budynków mają:
a) pracownicy i doktoranci,
b) studenci uczestniczący w zajęciach odbywających się stacjonarnie na
terenie Uczelni,
c) osoby wykonujące na rzecz AGH usługi oraz osoby prowadzące na terenie
AGH działalność gospodarczą.
Dostęp innych osób jest zabroniony za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności
i potrzeb. Zgody na taki dostęp mogą wydawać kierownicy jednostek będący
dysponentami pomieszczeń w budynku lub upoważnione przez nich osoby,
którzy o swoich decyzjach powiadamiają Straż AGH.”
2) Zapis §6 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. Kierownicy jednostek zapewnią, co najmniej dyżury
zabezpieczające załatwianie spraw bieżących.”

pracowników,

3) Zawieszam obowiązywanie zapisu § 6 ust. 5.
4) Zapis §6 ust. 8 przyjmuje brzmienie:
„8. Kierownicy jednostek określą zasady rozliczania świadczenia pracy przez
pracowników w ramach obowiązującego ich czasu pracy.”
2. Pozostałe zapisy Zarządzenia 73/2020 pozostają bez zmian.
§2.
1. Od dnia 12 kwietnia 2021 roku Zarządzenie 73/2020 obowiązywać będzie w dotychczasowej
formie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Strona 1 z 1

