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R-BP-SOP.014.1.44.2020 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 44 /2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 16 marca 2020 r. 
 

w sprawie wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 

     

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz art. 3 ustawy 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 (Dz.U. z 2020 r.,  

poz. 374), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Dzień 21 marca 2020 r. (sobota) ustalam dniem pracy zdalnej dla pracowników niebędących  

nauczycielami akademickimi. 

2. Zapis, o którym mowa w  ust. 1 nie dotyczy pracowników: 

a) Centrum Informatyki, 

b) Działu Aparatur, 

c) portierni głównej we Wrocławiu, 

d) portierni w budynku Z, 

e) portierni w domach studenckich, 

f) portierni w Jeleniej Górze  przy ul. Nowowiejskiej 3 oraz ul. J. Kochanowskiego 8, 

g) recepcji w budynku CKU. 

 

§ 2 

1. Ustala się do odwołania czas pracy jednostek organizacyjnych Uczelni od godz. 9:00 do godz. 14:00. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani w tym czasie zapewnić właściwe działanie 

jednostek organizacyjnych, w tym realizację terminowych zadań,  poprzez dyżury pracowników lub 

pracę zdalną. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wyznaczyć pracowników ze wskazaniem terminów  

i godzin do pełnienia dyżurów w Uczelni. Pracownicy niepełniący dyżurów wykonują pracę zdalnie 

zgodnie z obowiązującym ich czasem pracy. 

4. Zapisy, o których mowa w  ust. 1 nie dotyczą: 

a) Centrum Informatyki, 

b) Działu Aparatur, 

c) portierni głównej, 

d) portierni w budynku Z, 

e) portierni w domach studenckich, 

f) portierni w Jeleniej Górze  przy ul. Nowowiejskiej 3 oraz ul. J. Kochanowskiego 8, 

g)  recepcji w budynku CKU. 
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5. Pozostałe portiernie będą czynne w godzinach 8:00-16:00 (w przypadku konieczności wejścia do 

budynku w innych godzinach niż wskazane należy zgłosić się na portiernię główną we Wrocławiu lub 

portiernię w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 3).  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r.  

                        

 

   Rektor 

 

 

         prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


