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Zarządzenie Nr 230/2020 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

 

Na podstawie art. 126 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w zw. z § 100 ust. 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 

roku, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 po słowach „w Krakowie” dodaje się słowa „i wszystkich jego jednostkach 

organizacyjnych”; 

2) w Załączniku nr 2 w tabeli pn. TABELA PODSTAWOWYCH STANOWISK PRACY I 

WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW WSPOMAGAJĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ, ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w 

wierszu 32 kolumna 2 dodaje się stanowiska: kucharz, pomoc kuchenna;  

3) w Załączniku nr 2 w tabeli pn. TABELA PODSTAWOWYCH STANOWISK PRACY I 

WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW WSPOMAGAJĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ, ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

dodaje się wiersze od 33 do 37 w brzmieniu: 

________________________________________________________________________________ 

33 Inżynier nadzoru w LZD wyższe leśne 4 lata pracy w leśnictwie  

34 Leśniczy wyższe leśne lub średnie leśne  

2 lata pracy w leśnictwie  

(w przypadku wykształcenia 

wyższego leśnego) lub 4 lata 

pracy w leśnictwie  

(w przypadku wykształcenia 

średniego leśnego) 

34 Starszy specjalista Służby Leśnej LZD wyższe leśne 5 lat pracy w leśnictwie 

36 Specjalista Służby Leśnej LZD wyższe leśne lub średnie leśne 
2 lat pracy (w przypadku 

wykształcenia wyższego 

leśnego) lub 4 lata pracy  
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(w przypadku wykształcenia 

średniego leśnego) 

    

37 Podleśniczy  wyższe leśne lub średnie leśne   

 

4) w załączniku nr 4 pn. TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU 

FUNKCYJNEGO zmienia się nazwę kolumny 3 z dotychczasowej „Stawka dodatku 

funkcyjnego w złotych w procentach wynagrodzenia profesora” na nową „Stawka dodatku funkcyjnego  

w procentach wynagrodzenia profesora”. 

 

§ 2 

1. Tracą moc wszelkie regulacje obowiązujące w jednostce ogólnouczelnianej Leśny Zakład 

Doświadczalny w Krynicy-Zdroju obejmujące materię objętą Regulaminem wynagradzania. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

    

 

 

Kraków, dnia 21 grudnia 2020 roku 

 

         R e k t o r 

 

 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 

 


