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Komunikat Rektora Nr  12/2021 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

z dnia 28 maja 2021 roku 
 
 
 
w sprawie ustalenia funduszu nagród Rektora dla nauczycieli akademickich i dla 

pracowników niebędących nauczycielami w roku 2021 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 2, § 3 ust.m4 i § 4 ust. 4 Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla nauczycieli akademickich 

wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora Nr 101/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku oraz  

§ 1 Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  wprowadzonego w życie 

Zarządzeniem Rektora Nr 19/2012 z dnia 29 maja 2012 roku 

 

informuję, że: 

 

1. W roku 2021 fundusz nagród Rektora dla nauczycieli akademickich wynosi 1 319,0 tys. zł,  

z ww. funduszu wydziela się rezerwę Rektora w wysokości 185,0 tys. zł. 

2. Łączna kwota przekazana na nagrody dla nauczycieli akademickich wynosi 1 134,0 tys. zł,  

z której wydziela się: 

a) na nagrody za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i całokształt dorobku – 224,0 tys. zł; 

b) na nagrody za osiągnięcia badawcze – 910,0 tys. zł. 

3. Kwoty na nagrody za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne i całokształt dorobku, 

przyznawane dla jednostek organizacyjnych Uczelni wynoszą: 

1) Wydział Rolniczo-Ekonomiczny    -  35 tys. zł; 

2) Wydział Leśny      -  21 tys. zł; 

3) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt   -  21 tys. zł; 

4) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji   -  35 tys. zł; 

5) Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa   -  21 tys. zł; 

6) Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki  -  21 tys. zł; 

7) Wydział Technologii Żywności    -  35 tys. zł; 

8) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej -    7 tys. zł; 

9) Studium Języków Obcych    -  14 tys. zł; 

10) Studium Wychowania Fizycznego   -  14 tys. zł; 

4. W roku 2021 fundusz nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami wynosi 

428,0 tys. zł. z ww. funduszu wydziela się rezerwę Rektora w wysokości 21,5 tys. zł. 

5. Łączna kwota przekazana na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami wynosi 

406,5 tys. zł, a kwoty przyznane dla jednostek organizacyjnych Uczelni i pionów 

administracyjnych wynoszą: 

1) Wydział Rolniczo-Ekonomiczny    -   22,5 tys. zł, 

2) Wydział Leśny      -   19,5 tys. zł, 
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3) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt   -   18,0 tys. zł; 

4) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji   -   19,5 tys. zł; 

5) Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa   -   19,5 tys. zł; 

6) Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki  -   10,5 tys. zł; 

7) Wydział Technologii Żywności    -   22,5 tys. zł; 

8) Pion Rektora i prorektorów    - 142,5 tys. zł; 

                                                                     w tym LZD - 31,5 tys. zł; 

9) Pion Kanclerza      - 106,5 tys. zł; 

10) Pion Kwestora      -   25,5 tys. zł. 

6. W uzasadnionych przypadkach osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni, 

w szczególności w jednostkach nie uwzględnionych odpowiednio w ust. 3 i 5, mogą ubiegać 

się o sfinansowanie nagród z rezerwy Rektora. 

 

 

Kraków, dnia 28 maja 2021roku 

 

 

 R e k t o r  

 

 
      dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 

    


