
PAN MGR HUBERT STRĄCZEK

 Pan mgr Hubert Strączek jest pracownikiem Działu Administracji Kampusu 
600-lecia Odnowienia UJ – Administratorem budynku Wydziału Zarządzania i Komu-
nikacji Społecznej.  Do obowiązków Pana Huberta należą czynności zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie np. kontrola stanu technicznego, czuwanie nad bez-
pieczeństwem studentów i pracowników obiektu poprzez nadzór nad sprawnością 
urządzeń, wyposażenia budynku oraz nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad BHP. 
Działalność ta w bieżącej rzeczywistości nabiera szczególnego znaczenia. Pan 
Hubert jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór nad przestrzeganiem 
wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracowników i studentów przybywających 
na Wydziale w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Ta 
odpowiedzialna i trudna – w aktualnej rzeczywistości praca zasługuje naszym zdani-
em na docenienie.
 Ponadto Pan Hubert jest codziennym towarzyszem działań Wydziałowe-
go Samorządu. Każda akcja organizowana na Wydziale musi uzyskać Jego akcep-
tację i Pan Hubert podchodzi do pomysłów studentów bardzo życzliwie i otwarcie. 
Gdyby nie działania i pomoc Pana Huberta na Wydziale nie powstałyby cieszące się 
ogromną popularnością strefy studenckie, a tylko pandemia koronawirusa przer-
wała nasze wspólne działania zmierzające do utworzenia kolejnych. Tylko dzięki życ-
zliwości i pomocy Pana Huberta odbyły się m.in. Wydziałowy Dzień Sportu, Wydziało-
wa edycja Tygodnia Jakości Kształcenia, czy turnieje tenisa stołowego. Dzięki opiece 
Pana Huberta jesteśmy pewni, że każde z organizowanych na Wydziale wydarzeń 
odbywa się w sposób bezpieczny dla studentów.
 Ponadto Pan Hubert jest zawsze skory do pomocy w działaniach admin-
istracyjnych, służy radą i pomocą często pod presją czasu i terminów, o których nam 
– studentom zdarza się zapominać. Na szczególne uznanie zasługuje chęć Pana Hu-
berta do pomocy nawet poza godzinami pracy, iż nawet prywatny czas jest skory 

nierzadko poświęcić studentom oraz podjąć działania potrzebne 
do realizacji studenckich celów.

 Uważamy, że współpraca Pana Huberta ze stu-
dentami, choć często niewidoczna na pierwszy rzut oka 

zasługuje na szczególne uznanie, a troska jaką otacza 
każdego studenta wydziału poprzez dbałość o 

sprawne i bezpieczne funkcjonowanie budynku 
czynią go cichym bohaterem Wydziału.
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