
1 

 

Zarządzenie Nr 11/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 21 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie wynagradzania członków Komisji rekrutacyjnej za organizację, 

przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia 

w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 

2020/2021 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 

roku, w związku z § 15 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego  

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 8/2020 z dnia  

3 lutego 2020 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Pracownikom Uczelni, biorącym udział w pracach Komisji rekrutacyjnej przysługuje 

jednorazowo w danym roku akademickim dodatek z tytułu udziału w pracach Komisji 

rekrutacyjnej w wysokości uzależnionej od pełnionej funkcji oraz liczby kandydatów na studia. 

pełnionej w komisji. 

2. W roku akademickim łączna kwota dodatku za wszystkie prace realizowane w ramach Komisji 

rekrutacyjnej nie może przekraczać 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta, określonego na podstawie przepisów Ustawy, tj. w roku akademickim 2020/2021 – 

nie może przekraczać 2 240 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100) na 

osobę. 

§ 2 

1. W związku z realizacją zadań dotyczących organizacji, przebiegu i nadzoru procesu rekrutacji 

na studia, osoby będące członkami Komisji rekrutacyjnej mogą pełnić następujące funkcje: 

1) przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej lub zespołu rekrutacyjnego; 

2) sekretarza Komisji rekrutacyjnej lub zespołu rekrutacyjnego; 

3) uczelnianego administratora systemu rejestracji kandydatów; 

4) wydziałowego koordynatora systemu rejestracji kandydatów; 

5) członka Komisji rekrutacyjnej lub zespołu rekrutacyjnego. 

2. Funkcję przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej lub przewodniczącego zespołu 

rekrutacyjnego mogą pełnić tylko nauczyciele akademiccy. 

3. Stawki dodatku z tytułu udziału w pracach Komisji rekrutacyjnej, z wyłączeniem zespołów 

rekrutacyjnych, wynoszą: 

1) dla przewodniczącego – 1 400 zł; 

2) dla sekretarza – 2 200 zł; 

3) dla członka – 1 800 zł; 

4) dla uczelnianego administratora systemu rejestracji kandydatów – 1 800 zł. 
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4. Stawki dodatku dla pracowników Uczelni uczestniczących w pracach zespołów rekrutacyjnych 

określa poniższa tabela: 

 

Liczba 

kandydatów 

Funkcja 

przewodniczący 

koordynator 

systemu 

rekrutacji 

sekretarz członek 

do 300 1000 1 400 1 200 700 

301–600 1 400 1 800 1 600 900 

powyżej 600 1 700 2 200 2 000 1 200 

 

§ 3 

Dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku z tytułu udziału w pracach Komisji rekrutacyjnej mają 

zastosowanie reguły: 

1) pracownikom Uczelni biorącym udział w pracy kilku zespołów rekrutacyjnych, właściwych 

dla odpowiednich kierunków studiów oraz poziomu i formy studiów, przysługuje 

wynagrodzenie łączne za pracę w tych zespołach, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2; 

2) łączne wynagrodzenie pracowników pełniących funkcję członka zespołu rekrutacyjnego 

nie może przekroczyć wynagrodzenia sekretarza tego zespołu. 

§ 4 

1. Dodatek z tytułu udziału w pracach Komisji rekrutacyjnej przyznaje Rektor, na wniosek 

przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej, a w przypadku członków zespołu rekrutacyjnego  

– na wniosek właściwego dziekana, po uzyskaniu akceptacji przewodniczącego Komisji 

rekrutacyjnej. 

2. Wnioski o wypłatę dodatku sporządzane są według obowiązującego wzorca, po zakończeniu 

rekrutacji w danym roku akademickim. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Kraków, dnia 21 stycznia 2021 roku 

 

 

 

 Rektor 

 

  dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 


