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Zarządzenie Nr 172/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 10 listopada 2021 roku  

 

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca  

i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie 

Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i § 16 ust. 2 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Uczelni powołuje się Rektorską Komisję ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca  

i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

2. Do zadań Komisji należy: 

1) analiza wewnętrznych regulacji prawnych, procedur i praktyk stosowanych w Uczelni, 

wskazująca zakres, w jakim Uczelnia realizuje zapisy Europejskiej Karty Naukowca  

i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; 

2) przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej jako wyniku 

przeprowadzonej analizy wewnętrznej, mającej na celu wskazanie obszarów 

wymagających konkretnych działań w kontekście dostosowania regulacji wewnętrznych 

do wymogów Karty i Kodeksu; 

3) opracowanie ww. strategii działań (w polskiej i angielskiej wersji językowej), zwanej dalej 

„Strategią HR”, obejmującej: 

a) harmonogram prac Komisji i zakres odpowiedzialności, 

b) rezultaty i wnioski z analizy wewnętrznej w kontekście realizacji postanowień 

Karty i Kodeksu, 

c) plan zawierający opis działań, które zostaną podjęte w celu wdrożenia w Uczelni 

zapisów Karty i Kodeksu oraz opis istniejących działań, które zostaną 

usprawnione celem zapewnienia zgodności dokumentacji z postanowieniami 

Karty i Kodeksu, 

d) przeprowadzenie procesu implementacji zapisów Karty i Kodeksu do 

wewnętrznych aktów prawnych, procedur i praktyk, 

e) informację o planach przeprowadzenia działań promujących zapisy Karty  

i Kodeksu na poziomie wewnętrznym (w Uczelni) i zewnętrznym (regionalnym 

lub krajowym), 

f) monitoring wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu oraz zapewnianie jakości 

procedur podejmowanych w ramach Strategii HR. 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Kraków, dnia 10 listopada 2021 roku 

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                            dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 


