
Pismo Okólne Nr 1/2014 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 12 lutego 2014 r. 

w sprawie: zmian w Statucie Uczelni 

Informuję, że na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2014 r. Senat Uczelni przyjął Uchwałę 
Nr 2 / 2014 następującej treści: 

Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 zpóźn. zm.), 

po zasięgnięciu opinii Zarządu Uczelnianego ZNP i Komisji Uczelnianej NSZZ 

„ Solidarność ", 

na wniosek Rektora: 

1. Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchwala zmiany do 

przyjętego w dniu 4 listopada 2011 r. uchwałą nr 79/2011, po czym znowelizowanego 

uchwałą nr 17/2013 z dnia 15 marca 2013 i uchwałą nr 37/2013 z dnia 17 maja 2013 

r. Statutu Uczelni - w brzmieniu załącznika. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. 

§102 

1. Senat określa zasady polityki kadrowej w odniesieniu do pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, z uwzględnieniem zasad ich zatrudniania i awansowania. 

2. Rada wydziału powołuje komisję do spraw pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi pracujących na wydziale. W skład komisji wchodzą: dziekan, trzech 

przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawiciel 

nauczycieli akademickich i przedstawiciele związków zawodowych. 

3. Rektor powołuje komisję do spraw pracowników zatrudnionych w Bibliotece Głównej 

w skład, której wchodzą: dyrektor Biblioteki Głównej, dwóch przedstawicieli 

pracowników biblioteki niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawiciel rady 

bibliotecznej pochodzący z grona osób niebędących pracownikami biblioteki oraz 

przedstawiciele związków zawodowych. 



4. Rektor powołuje komisję do spraw pracowników zatrudnionych w administracji i w 

obsłudze w skład, której wchodzą: prorektor właściwy do spraw pracowniczych, 

kanclerz, kiefownik działu spraw pracowniczych, przedstawiciele pracowników 

administracji i obsługi, będący członkami Senatu oraz przedstawiciele związków 

zawodowych. 

5. W przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw w posiedzeniach komisji 

wymienionych w ust. 2-4 powinien brać udział, z głosem stanowiącym, bezpośredni 

przełożony zainteresowanego, za wyjątkiem spraw określonych w § 102A ust. 6. 

1. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi podlegają ocenie okresowej, 

w szczególności w zakresie należytego wykonywania zadań wynikających z zakresu ich 

obowiązków. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest przez bezpośrednich przełożonych raz 

na 2 lata, bądź na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest 

zatrudniony lub na wniosek zainteresowanego pracownika. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, 

wychowawczym i bezpłatnym. 

4. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, mają wpływ na: 

a) awanse i nagrody, 

b) powierzanie stanowisk kierowniczych, 

c) warunki pracy i płacy. 

5. Szczegółowe kryteria oraz tryb dokonywania oceny okresowej, w tym „kwestionariusz 

oceny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim", określa rektor w drodze 

zarządzenia. 

6. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania do właściwej komisji, o której mowa w § 

102 ust. 2 - 4 , w terminie 14 dni od daty zapoznania się z oceną okresową. 

Kraków, dnia 12 lutego 2014 r. 

§102 A 

prof, dr hab. inz. Włodzimierz Sady 


