
Pismo Okólne Nr 8/2015 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 14 lipca 2015 r. 

w sprawie: nowego Statutu Uczelni 

Informuję, że Senat na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr 66 / 2015 
przyjął nowy Statut Uczelni (poniżej pełny tekst uchwały): 

Na podstawie 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 Statut 
Uczelni - w brzmieniu załącznika. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. 

3. W terminie do 31 grudnia 2015 roku do postanowień nowego Statutu zostaną 
dostosowane wszystkie wewnętrzne akty prawne Uczelni. 

4. W związku z wejściem w życie nowego Statutu Senat postanawia, iż: 

a. ogłoszone do dnia wejścia w życie nowego Statutu konkursy na stanowiska 
nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami 
akademickim zostaną zakończone według zasad dotychczasowych; 

b. trwające kadencje kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni zostaną 
dokończone, zgodnie z powołaniem, natomiast kolejna kadencja kierowników 
jednostek organizacyjnych zostanie skrócona w sposób pozwalający na 
dostosowanie kadencji kierowników jednostek organizacyjnych do zapisów § 
40, §41, § 45, §47 i '§ 48 Statutu; 

c. wymogi określone w § 76 ust. 2 pkt 1) i 3) Statutu będą stosowane od dnia 1 
stycznia 2016 roku. 

5. Senat z dniem 30 czerwca 2015 roku uchyla Statut Uczelni przyjęty w dniu 4 listopada 
2011 roku uchwałą Nr 79/2011. . . 



Tekst nowego Statutu dostępny jest na stronie internetowej Uczelni, zakładka „Akty 
prawne". 

Nowy Statut - po wydrukowaniu w formie broszury - zostanie niezwłocznie przesłany do 
wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni. 

Kraków, dnia 14 lipca 2015 r. 
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