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Komunikat Rektora Nr  17/2022 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

z dnia 31 maja 2022 roku 

 

 

w sprawie ustalenia funduszu nagród Rektora dla nauczycieli akademickich i dla 

pracowników niebędących nauczycielami w roku 2022 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 2, § 3 ust. 4 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: 

 

I. Nagrody dla nauczycieli akademickich 

1. W roku 2022 fundusz nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, określony zgodnie z § 1 

ust. 2 Regulaminu, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora Nr 101/2020 z dnia  

4 czerwca 2020 roku, wynosi 1 395,0 tys. zł. 

2. Z kwoty funduszu, o której mowa w ust. 1, wydziela się rezerwę Rektora w wysokości 

198,0 tys. zł.  

3. Łączna kwota funduszu przekazana na nagrody wynosi 1 197,0 tys. zł, w tym za osiągnięcia 

badawcze 959,0 tys. zł. Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, kwota nagród za osiągnięcia 

badawcze stanowi pulę centralną i jest przyznawana nauczycielom akademickim na podstawie 

rankingu aktywności naukowej, zgodnie z zapisami Regulaminu. 

4. Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, na nagrody za osiągnięcia organizacyjne, dydaktyczne 

i całokształt dorobku przeznacza się 238,0 tys. zł. Kwoty funduszu przyznane dla jednostek 

organizacyjnych Uczelni wynoszą: 

1) Wydział Rolniczo-Ekonomiczny       -  42 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      -  42 tys. zł; 

8) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej   

oraz Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej  -    7 tys. zł; 

9) Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego 

oraz Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego    -  28 tys. zł. 

 

https://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_19_z1_2012.pdf
https://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_19_2012.pdf
https://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_19_2012.pdf
https://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_19_z1_2012.pdf
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Dla kwot funduszu, o których mowa w pkt. 1 –7, wnioski o nagrody sporządzają kierownicy 

jednostek organizacyjnych wydziału i właściwy dziekan, natomiast dla kwot, o których mowa 

w pkt. 8 i 9, wnioski o nagrody sporządzają właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych  

i nadzorujący prorektor.  

II. Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami 

1. W roku 2022 fundusz nagród Rektora dla pracowników niebędących  nauczycielami, określony 

zgodnie z § 1 Regulaminu, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora Nr 19/2012 z dnia 29 maja 

2012 roku, wynosi  446,0 tys. zł.  

2. Z kwoty, o której mowa  w ust. 1, wydziela się rezerwę Rektora w wysokości 21,5 tys. zł.  

3. Łączna kwota przekazana na nagrody wynosi 424,5 tys. zł, w tym: 

1) dla pracowników zatrudnionych w jednostkach poszczególnych wydziałów: 

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

b) Wydział Leśny              - 19,5 tys. zł, 

c) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt            - 16,5 tys. zł, 

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

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

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

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

2) dla pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych Rektorowi, prorektorom 

oraz kanclerzowi i kwestorowi: 

a) Pion Rektora i prorektorów                          - 151,5 tys. zł, 

     w tym LZD                  -   30,0 tys. zł, 

b) Pion kanclerza                 - 111,0 tys. zł, 

c) Pion kwestora                 -   31,5 tys. zł. 

Dla kwot funduszu, o których mowa w pkt 1, wnioski o nagrody sporządzają kierownicy 

jednostek organizacyjnych wydziału i właściwy dziekan, a dla kwot o których mowa  

w pkt 2, wnioski o nagrody sporządzają właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych  

i osoba nadzorująca funkcjonowanie pionu. 

III. Dysponent środków 

1.  W Uczelni nagrody za osiągnięcia badawcze, organizacyjne i dydaktyczne oraz  

za całokształt dorobku przyznaje Rektor. 

2. Wnioski o nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i za całokształt dorobku 

opiniuje właściwa dziekańska komisja ds. oceny kadr, nagród i odznaczeń. 

3. W uzasadnionych przypadkach osoby pełniące funkcje kierownicze w Uczelni mogą  

ubiegać się o sfinansowanie nagród z rezerwy Rektora. 

Kraków, dnia 31 maja 2022 roku 

 R e k t o r  

 

 
      dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK    


