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Komunikat Nr 7/2020 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

z dnia 9 października 2020 roku 
 
 
 
w sprawie komisji senackich i zakresu ich zadań w kadencji 2020 – 2024 
 
 
Informuję, że Senat na posiedzeniu w dniu 25 września 2020 roku uchwałą nr 74/2020 powołał 
stałe komisje senackie na kadencję 2020 – 2024: 
 
 

1) Senacka Komisja Organizacyjno-Statutowa: 

a) opracowanie programu zmian organizacyjnych (struktury Uczelni),  
b) ocena okresowa struktury organizacyjnej Uczelni, 
c) analiza i przygotowywanie wniosków w sprawach korekt w Statucie, 
d) opiniowanie projektów aktów normatywnych szczebla pozauczelnianego 

i uczelnianego, 
e) ocena zgodności wewnętrznych aktów prawnych Uczelni  

z postanowieniami Statutu, 
f) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 

potrzeb Uczelni. 
 

2) Senacka Komisja ds. Nauki: 

a) wypracowanie koncepcji rozwoju działalności naukowej w Uczelni, 
b) prowadzenie systemowej analizy działalności naukowej, 
c) ocena rozwoju naukowego kadry badawczej i badawczo-dydaktycznej 

Uczelni, 
d) monitorowanie warunków niezbędnych do utrzymania posiadanych 

uprawnień do nadawania stopni naukowych i możliwości uzyskania 
kolejnych uprawnień, 

e) ocena stanu realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych 
wykonywanych w Uczelni, 

f) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 
potrzeb Uczelni. 

 

3) Senacka Komisja ds. Kształcenia: 

a) opiniowanie projektów i wniosków w sprawie ustalenia programów 
studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, 

b) opiniowanie i wytyczanie kierunków zmian systemu kształcenia pod 
kątem perspektyw rozwojowych, 
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c) analiza oferty edukacyjnej, w odniesieniu do innych krajowych  
i zagranicznych Uczelni,  

d) opiniowanie rocznego raportu samooceny, dotyczącego funkcjonowania 
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

e) przygotowanie i opiniowanie dokumentów prawnych dotyczących toku 
studiów (Regulamin studiów), agend studenckich, 

f) opiniowanie zasad rekrutacji na studia, jak również na kształcenie 
specjalistyczne, 

g) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 
potrzeb Uczelni. 

 

4) Senacka Komisja ds. Budżetu: 

a) opracowywanie założeń do planów budżetu Uczelni, 
b) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z ich 

wykonania,  
c) analiza planów gospodarczych Uczelni, 
d) analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych, 
e) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 

potrzeb Uczelni. 
 

5) Senacka Komisja ds. Gospodarki Majątkowej: 

a) przedstawianie koncepcji wykorzystania posiadanej bazy majątkowej 
(inwentaryzacja, strategie gospodarowania majątkiem), 

b) opiniowanie projektów uchwał Senatu w sprawach majątkowych, 
c) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 

potrzeb Uczelni. 
 

6) Senacka Komisja ds. Inwestycji i Remontów: 

a) opiniowanie strategii w zakresie potrzeb bazowych Uczelni 
(inwestycyjnych, remontowych), 

b) bieżąca ocena planów remontów, inwestycji budowlanych, 
c) ocena funkcjonowania przetargów dotyczących zleceń remontowo-

budowlanych,  
d) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 

potrzeb Uczelni. 
 

7) Senacka Komisja ds. Oceny Kadr: 

a) opiniowanie strategii w zakresie polityki kadrowej (kierunki rozwoju 
kadry, polityka zatrudnienia, analiza wykorzystania zasobów 
intelektualnych Uczelni, premiowania, nagradzania itp.), 



3 

 

b) ocena okresowa nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 
ogólnouczelnianych (Studium Języków Obcych, Studium WF, Biblioteka, 
OMEiI), 

c) opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń, 
d) opiniowanie wniosków o nagrody MNiSW oraz Prezesa Rady Ministrów, 
e) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 

potrzeb Uczelni. 
 

8) Senacka Komisja ds. Analiz i Odwołań: 

a) analiza wyników oceny okresowej, 
b) rozpatrywanie odwołań pracowników od ocen negatywnych,  
c) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 

potrzeb Uczelni. 
 

9) Senacka Komisja ds. Socjalnych: 

a) ukierunkowanie zasad polityki socjalnej z uwzględnieniem aspektów 
socjalnych w systemach płacowych w odniesieniu do różnych grup 
pracowniczych, 

b) opiniowanie planów i sprawozdań z wykonania planów ZFŚS, 
c) realizacja innych zadań wynikających z zarządzeń Rektora i bieżących 

potrzeb Uczelni. 
 
 

Kraków, dnia 9 października 2020 roku 

 

                                                                                            
R e k t o r  

 

 
  dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


