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Zarządzenie Nr 3/2023 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 9 stycznia 2023 roku 

w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku 

dotyczącego wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 126 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), w związku z § 14 ust. 1 i 2 

Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

działającymi w Uczelni, 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku pn. 

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w paragrafie 8 ust. 1 po punkcie 9 dodaje się punkt 9a w brzmieniu: 

9a)  dodatek rektorski, 

2) w paragrafie 8 ust. 2 po punkcie 9 dodaje się punkt 9a w brzmieniu: 

9a)  dodatek rektorski, 

3) po paragrafie 16 dodaje się paragraf 16a w brzmieniu: 

§ 16a 

Dodatek rektorski 

1. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek rektorski z tytułu znaczącego 

i udokumentowanego wkładu w rozwój Uczelni.  
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2. Dodatek rektorski przyznaje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 

prorektora. 

3. Pracownik może w jednym czasie otrzymywać więcej niż jeden dodatek 

rektorski, pod warunkiem, iż każdy z dodatków jest przyznawany za inne 

osiągniecia. 

4. Dodatku rektorskiego nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy.  

4) nadaje się nowe brzmienie paragrafowi 24: 

§ 24 

Nagrody pieniężne 

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, 

przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości 

przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Uczelni, Rektor może 

przyznawać nagrodę pieniężną. 

2. Nagroda pieniężna może być przyznana kilka razy do roku. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Kraków, dnia 9 stycznia 2023 roku 

R e k t o r 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 


