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Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie 
oraz odnowienie doktoratów
Kraków, 24 maja 2022 r.

24 maja w Centrum Kongresowym URK 
odbyły się promocje habilitacyjne i dok-
torskie oraz odnowienia doktoratów. 
Uroczystość otworzył JM dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. URK, który na 
wstępie szczególnie gorąco powitał na-
ukowców, którzy 50 lat temu uzyskali 
stopień naukowy doktora, a także wszyst-
kich doktorów i doktorów habilitowa-
nych wraz z rodzinami.

ODNOWIENIE DOKTORATÓW
Następnie prof. Andrzej Lepiarczyk – 
prorektor ds. ogólnych przedstawił syl-
wetki Doktorów Seniorów; w uznaniu 
zasług ponownie stopień doktora uzyskali: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Jaworski, prof. 
dr hab. Tadeusz Kaźmierczak, prof. dr 
hab. inż. Bogusław Nowosad, prof. dr 
hab. inż. Stanisław Krzanowski, prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Lipka, prof. dr hab. 
inż. Włodzimierz Rajda, prof. dr hab. 
inż. Andrzej Libik i prof. dr hab. inż. 
Władysław Filek (nieobecny). Wyróżnio-
ne osoby otrzymały z rąk rektora dyplom i 
okolicznościową statuetkę. Poniżej prezen-
tujemy krótkie biogramy jubilatów.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jaworski 
stopień doktora nauk leśnych otrzymał  
w 1972 r., habilitował się w 1979 r., tytuł 
naukowy profesora nauk leśnych otrzy-
mał w 1986 r., a w 2014 r. UP w Pozna-
niu nadał mu tytuł doktora honoris causa.  
W pracy zawodowej związał się z Wydzia-
łem Leśnym AR w Krakowie, gdzie od 
roku 1984 kierował Katedrą Szczegółowej 
Hodowli Lasu. W latach 1987–1990 peł-
nił funkcję dziekana Wydziału Leśnego. 
Jego zainteresowania naukowe obejmują: 

ekologiczne warunki wzrostu i rozwoju 
odnowień jodły, a także żywotność tego 
gatunku; modele wzrostu jodły; budo-
wa, dynamika i struktura drzewostanów  
o charakterze pierwotnym; przydat-
ność gospodarcza ważniejszych gatun-
ków drzew leśnych obcego pochodzenia 
wprowadzonych w Karpatach; geogra- 
ficzno-przestrzenne zróżnicowanie zjawi-
ska regresji jodły i przyczyny jej obumiera-
nia; wzrost różnych odmian gospodarczych 
topoli na plantacjach; zasady zagospo-
darowania lasów górskich; pielęgnacja  
i odnawianie jodły w Karpatach. Doro-
bek publikacyjny profesora to 162 prace 
(samodzielne lub współautorskie) w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych; jest 
autorem 5 podręczników, 6 rozdziałów  
w monografiach i podręcznikach akade-

Uroczystość prowadzi prof. Andrzej Lepiarczyk 
– prorektor ds. ogólnych URK
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mickich, 8 skryptów i cyklu monografii 
swego autorstwa.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaźmier-
czak stopień naukowy doktora nauk le-
śnych otrzymał w 1972 r. Jako specjalista  
w dziedzinie entomologii leśnej stopień 
naukowy doktora habilitowanego uzy-

skał w 1979 r., a tytuł profesora – w 1995 
r. Karierę naukową związał w 1967 r.  
z Wyższą Szkołą Rolniczą w Krakowie. 
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 
100 publikacji, w tym 65 oryginalnych 
prac twórczych. Główne zainteresowania 
naukowe profesora dotyczą dwóch kierun-

ków badań: entomologii leśnej i ochrony 
przyrody. Zasadniczym obiektem badań 
są studia nad owadami parazytoidami  
z rodziny gąsienicznikowatych, a zwłasz-
cza ich systematyką, faunistyką, biologią 
i ekologią. Jest członkiem Polskiego To-
warzystwa Zoologicznego, Polskiego To-
warzystwa Entomologicznego i Polskiego 
Towarzystwa Leśnego. Należy także do 
Związku Sybiraków i Rodziny Katyń-
skiej (swoje przeżycia z okresu komu-
nistycznych prześladowań opisał w pu-
blikacjach: Polska droga do Kazachstanu  
i Z Sybiru do Polski).

Prof. dr hab. inż. Bogusław Nowo-
sad stopień doktora uzyskał w 1972 r., 
stopień doktora habilitowanego w 1979 r.,  
a w 1993 r. nadano mu tytuł profesora nad-
zwyczajnego. Od 1966 r. pracował w Ka-
tedrze Zoologii Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie (później AR i UR). W latach 
1980–1981 i 1987–1993 był prodziekanem 
ds. studenckich Wydziału Zootechniczne-
go, 1991–1993 był zastępcą dyrektora In-
stytutu Zoologii Stosowanej, 1993–2009 
kierownikiem Katedry Zoologii i Ekolo-

Doktorzy-Jubilaci (mężczyźni w pierwszym rzędzie, od lewej): prof. Andrzej Libik, prof. Włodzimierz Rajda, prof. Krzysztof Lipka, prof. Stanisław 
Krzanowski, prof. Bogusław Nowosad, prof. Tadeusz Kaźmierczak i prof. Andrzej Jaworski

Prof. Andrzej Libik przyjmuje gratulacje od rektora URK – dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK
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gii, 1993–1999 prorektorem ds. naucza-
nia. Jego działalność naukowa i utylitarna 
obejmuje zagadnienia związane z parazy-
tologią, ze szczególnym uwzględnieniem 
znaczenia gospodarczego pasożytów i ich 
zwalczania u zwierząt gospodarskich. Do-
robek naukowy profesora obejmuje ponad 
150 publikacji naukowych, z czego 20 
ukazało się w prestiżowych czasopismach 
o zasięgu międzynarodowym.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Krza-
nowski jest absolwentem (1963) Wydzia-
łu Melioracji Wodnych WSR w Krako-
wie. Stopień doktora nauk technicznych 
w zakresie melioracji wodnych nadano 
mu w 1972 r., zaś stopień doktora habi-
litowanego nauk rolniczych w zakresie 
kształtowania środowiska (specjalność 
inżynieria wodno-melioracyjna) uzyskał 
na podstawie ogólnego dorobku nauko-
wego i rozprawy Wpływ retencji zbiorni-
kowej na wybrane elementy środowiska, ze 
szczególnym uwzględnieniem zmian reży-
mu przepływów w rzece poniżej zbiornika 
(na przykładzie dorzecza Sanu). Tytuł na-
ukowy profesora nauk rolniczych uzyskał 
w 2005 r. W 2003 r. został mianowany 
na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go AR w Katedrze Gospodarki Wodnej  
i Ochrony Wód. W 2004 r. został po-
wołany na kierownika tej katedry, prze-
mianowanej później na zakład. Funkcję 
kierownika Zakładu Gospodarki Wodnej  
i Ochrony Wód pełnił do chwili połączenia 
Zakładu z Katedrą Zaopatrzenia Osiedli 
w Wodę i Kanalizacji w 2007 r. Jest auto-
rem i współautorem łącznie 158 publikacji  
i opracowań niepublikowanych. Tema-
tyka jego prac naukowo-badawczych do-
tyczy: hydrologii stosowanej, gospodar-
ki wodno-ściekowej terenów wiejskich, 
oczyszczania i wykorzystania ścieków  
w środowisku naturalnym, wpływu re-
tencyjnych zbiorników na reżim hydrolo-
giczny rzek i tereny przyległe oraz zago-
spodarowania wód opadowych z terenów 
przekształconych antropogenicznie.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Lipka 
stopień doktora uzyskał w 1972 r., sto- 

pień doktora habilitowanego w 2001 r.,  
a w 2004 r. został mianowany profe- 
sorem nadzwyczajnym. Od 1965 r. pra- 
cował w Katedrze Torfoznawstwa WSR 
w Krakowie, następnie w Katedrze Me-
lioracji Rolnych i Leśnych, a od 1993 r. 
w Katedrze rekultywacji Gleb i Ochrony 
Torfowisk Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji. Jego zainteresowania na-
ukowe koncentrują się głównie na proble-
matyce gleb organicznych, szaty roślinnej 
torfowisk i innych mokradeł, użytkowa-
nia torfowisk oraz badań stratygraficz-
nych złóż torfowych w Polsce. Zajmuje 
się także wielofunkcyjnym znaczeniem 
torfowisk w środowisku przyrodniczym  
i potrzebą ich ochrony. Badania ukierun-
kowuje na ocenę roli torfowisk w kształ-
towaniu bilansu wodnego dolin rzecz-
nych i na zmiany właściwości fizycznych 
i wodnych gleb organicznych w warun-
kach intensywnego procesu ich odwod-
nienia. Jego dorobek naukowy obejmuje 
175 prac, w tym 88 opublikowanych, i 29 
prac naukowo-badawczych o charakterze 
dokumentacyjnym. Pozostałe to prace 
studialne, projektowe, ekspertyzy i spra-
wozdania końcowe z wieloletnich badań. 
48 jego prac wykorzystano w praktyce.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Raj-
da jest absolwentem (1961) Wydziału 
Melioracji Wodnych WSR w Krakowie, 
z którym zawodowo związał się na stałe 
w roku 1962. Stopnie doktora i dokto-
ra habilitowanego nauk technicznych  
w zakresie melioracji wodnych uzyskał  
w 1972 i 1987 r. Tytuł profesora nauk 
rolniczych otrzymał w roku 1995, a sta-
nowisko profesora zwyczajnego w 2007 r.  
W latach 1991–2004 pełnił funkcję kie-
rownika Katedry Melioracji i Kształto-
wania Środowiska, a 1993–1999 był dzie-
kanem Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji AR. Jest autorem lub współ-
autorem 189 prac, w tym 121 publikacji 
i 68 niepublikowanych prac studialnych, 
ekspertyz, projektów, sprawozdań, kore-
feratów i opinii. W swej pracy badawczej 
zajmował się: hydrologiczną sprawnością 

drenowania rurami PVC i ceramicznymi, 
skutecznością drenowania o różnych para-
metrach w warunkach zasilania opadowe-
go i opadowo-gruntowego, ilościowymi  
i jakościowymi efektami nawadniania 
deszczownianego, reżimem hydrologicz-
nym i hydrochemicznym zlewni elemen-
tarnych o różnym użytkowaniu, a także 
kompleksowym kształtowaniem obsza-
rów wiejskich. Ponadto, od 2003 r. zaj-
mował się równomiernością nawadniania 
kroplowego w szklarniach oraz kompozy-
tami gruntowymi stosowanymi do budo-
wy nawierzchni boisk piłkarskich.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Libik sto-
pień doktora uzyskał w 1972 r., stopień 
doktora habilitowanego w 1986 r., a w 
1995 r. tytuł profesora nauk rolniczych. 
W roku 2003 został mianowany na stano-
wisko profesora zwyczajnego. Pracował w 
Akademii Rolniczej w Krakowie od ukoń-
czenia studiów w 1966 r. W 1990 r. został 
dyrektorem Instytutu Warzywnictwa  
i Roślin Ozdobnych, a po restrukturyza-
cji Wydziału Ogrodniczego pełnił funk-
cję kierownika Katedry Warzywnictwa  
z Ekonomiką Ogrodnictwa (1991–2009). 
W latach 1987–1990 był prodziekanem 
Wydziału Ogrodniczego, a 1993–1996 
prorektorem ds. nauki i współpracy  
z zagranicą. W 2010 r. otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Zaintereso-
wania badawcze prof. Andrzeja Libika 
obejmowały: opracowanie skutecznych 
metod zwalczania chwastów, określenie 
pozostałości herbicydów w glebie i rośli-
nach użytkowych, interdyscyplinarne ba-
dania nad dokarmianiem roślin dwutlen-
kiem węgla, opracowanie i zastosowanie  
w praktyce innowacyjnych polimerów dla 
rolnictwa, medycyny i przemysłu. Jego 
dorobek naukowy obejmuje 242 pozycje, 
w tym 105 oryginalnych prac twórczych, 
62 artykuły i komunikaty naukowe na 
konferencje, 70 artykułów popularno-
-naukowych, instrukcji wdrożeniowych 
i ekspertyz, współautorstwo podręcznika 
akademickiego oraz 3 patenty.
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PROMOCJE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE
Uroczystość promocji habilitacyjnych 
i doktorskich, mówił prof. Lepiarczyk, 
ma szczególny charakter dla Uczelni 
akademickiej, jest bowiem końcowym, 
najmilszym akcentem wieloletniego tru-
du doktorów habilitowanych i doktorów, 
niewymiernej opieki naukowej promoto-
rów i życzliwej troski wielu ogniw insty-
tucjonalnych naszej Uczelni.

„Promuję i gratuluję” – formułę wypo-
wiadaną przez rektora podczas promocji 

habilitacyjnych, usłyszało 9 osób, w tym 8 
osób będących pracownikami Uniwersyte-
tu Rolniczego; tym samym nasza Uczelnia 
osiągnęła liczbę 668 wypromowanych dok-
torów habilitowanych. Natomiast stopień 
naukowy doktora uzyskało 27 osób, w tym 
19 doktorantów Studium Doktoranckiego 
URK. W ten sposób liczba doktorów wy-
promowanych w murach krakowskiej uczel-
ni wzrosła do 1723.

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: mgr inż. Gabriel Wojcieszek

Nowi doktorzy

Rektor Uniwersytetu Rolniczego uroczyście promuje doktorów habilitowanych

DOKTORZY HABILITOWANI
• dr hab. Mateusz Suchanek
• dr hab. Remigiusz Pielech
• dr hab. inż. Małgorzata Szczęsna, prof. URK
• dr hab. inż. Dariusz Młyński, prof. URK
• dr hab. Marek Gancarz, prof. URK
• dr hab. inż. Magdalena Grudzińska 
• dr hab. inż. Piotr Kulawik, prof. URK
• dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko, prof. URK
• dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK

DOKTORZY

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY
• dr Chrystian Firlej
• dr inż. Joanna Ligenzowska
• dr inż. Aneta Lisowska
• dr Michał Niewiadomski

WYDZIAŁ LEŚNY
• dr inż. Piotr Kempf
• dr inż. Marcin Polak
• dr inż. Beata Strzałka
• dr inż. Wojciech Witek
• dr inż. Jacek Wojtas

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
• dr inż. Weronika Biernat
• dr inż. Rafał Kędzia
• dr Magdalena Swadźba-Karbowy
• dr Weronika Penar
• dr inż. Magdalena Trela
• dr Anna Wyrobisz-Papiewska

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI
• dr inż. Katarzyna Cegielska
• dr inż. Magdalena Jurkiewicz
• dr inż. Karolina Misiak
• dr inż. Elwira Nowobilska-Majewska

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
• dr inż. Piotr Bucki
• dr inż. Krzysztof Gasparski
• dr inż. Anna Janczyk
• dr inż. Kinga Kęska
• dr inż. Gabriela Machaj
• dr inż. Tomasz Oleszkiewicz i
• dr inż. Katarzyna Stelmach

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
• dr inż. Aneta Ciosek
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URK podpisał umowę z wrocławskim zoo
powołującą do życia nowe studia 
podyplomowe
Kraków, 27 czerwca 2022 r.

27 czerwca 2022 r. w Dworku Uni-
wersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej  
w Krakowie zawarta została umowa mię-
dzy Uczelnią a ZOO Wrocław sp. z o.o. 
o współpracy przy prowadzeniu studiów 
podyplomowych „Opiekun zwierząt  
w ogrodach zoologicznych”. Z ramienia 

Uniwersytetu dokument podpisał JM dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, 
a ze strony wrocławskiego ogrodu zoolo-
gicznego pani Joanna Kasprzak – prezes 
zarządu Spółki. W spotkaniu uczestniczył 
prorektor ds. kształcenia –  dr hab. inż. 
Andrzej Bogdał, prof. URK.

Najważniejsze osiągnięcia dotych-
czasowej współpracy Uniwersytetu Rol-
niczego z ZOO zreferował mgr inż. 
Marcin Przybyło, a relacje ZOO Wro-
cław z uczelniami przedstawiła mgr inż. 
Marta Ossowska-Zając. Wydarzenie 
było relacjonowane na żywo, a nagranie 

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. Sylwester Tabor i prezes zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o. – pani Joanna Kasprzak podpisują 
umowę o współpracy; fot. Krzysztof Kupiec
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można obejrzeć na Facebooku: https://
www.facebook.com/HZTiEzPasja/vide-
os/990945158142299.

Za organizację kształcenia na studiach 
podyplomowych odpowiadał będzie Wy-
dział Hodowli i Biologii Zwierząt URK, 
utrzymując ścisłą współpracę z ZOO 
Wrocław oraz wszystkimi większymi 
ogrodami zoologicznymi w Polsce (War-
szawa, Łódź, Chorzów, Kraków, Opole). 
Kształcenie słuchaczy – jak zadeklarowa-
ły strony porozumienia – będzie oparte 
na najwyższych standardach i wzorcach 
międzynarodowych, zgodnych z wy-
tycznymi European Professional Zooke-
eper Qualification Framework (EAZA),  
a organizatorzy postarają się o objęcie stu-
diów patronatem EAZA. Dwusemestral-
ne studia „Opiekun zwierząt w ogrodach 
zoologicznych” będą pierwszymi w Pol-
sce studiami podyplomowymi pozwala-
jącymi osiągnąć kwalifikacje opracowane 
zgodnie z wytycznymi EAZA.

Więcej informacji na temat studiów 
podyplomowych można znaleźć na stro-
nie https://opiekunzwierzat.urk.edu.pl/.  
Zapisy będą prowadzone od 15 lipca 
przez stronę: https://irk.urk.edu.pl/pl/
offer/Studia_podyplomowe_2022/pro-
gramme/PODYP_OZWOZ/.

W ramach współpracy Uczelnia za-
mierza: prowadzić badania z zakresu 
nauk biologicznych, zootechnicznych 
i weterynaryjnych (przede wszystkim 
tych ukierunkowanych na funkcjonowa-
nie ogrodów zoologicznych), podejmo-
wać wspólne przedsięwzięcia naukowe 
z ZOO, organizować spotkania mające 
na celu określenie obszarów współpracy 
i wymiany informacji, upowszechniać 
wyniki badań m.in. poprzez publikacje 
naukowe i popularnonaukowe oraz orga-
nizowanie konferencji i udział w konfe-
rencjach naukowych, ubiegać się o finan-
sowanie wspólnych badań naukowych  
w oparciu o granty krajowe i zagraniczne, 
pomagać ZOO w nawiązywaniu kontak-
tów z ośrodkami naukowymi w krajach, 
w których ogrody prowadzą projekty 

ochrony fauny, upowszechniać informa-
cje wśród studentów o wyjątkowej roli 
współczesnych ogrodów zoologicznych  
w zachowaniu bioróżnorodności w ska-
li lokalnej, regionalnej i globalnej –  
w formie dedykowanych przedmiotów 
lub tematyki zajęć prowadzonych na wła-
ściwych kierunkach studiów i studiach 
podyplomowych.

ZOO Wrocław zobowiązuje się do 
wspierania badań naukowych prowadzo-
nych przez Uczelnię poprzez udostępnia-
nie zaplecza niezbędnego do prowadzenia 
projektów naukowych na terenie ogrodu, 
organizowania specjalistycznych konsul-
tacji mających wpływ na realizację wspól-
nych projektów naukowych, merytorycz-
nego wspierania studentów, doktorantów 
i pracowników Uczelni, umożliwiania na 
terenie ZOO realizacji prac licencjackich, 
magisterskich i doktorskich, prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, realizacji praktyk 
zawodowych oraz staży dla studentów  
i słuchaczy Uczelni, a także udostępnia-
nia, w miarę dostępności, zaplecza socjal-
nego w ZOO Wrocław, wydelegowanym 

studentom, doktorantom, słuchaczom  
i pracownikom Uczelni, na potrzeby re-
alizacji badań lub zajęć dydaktycznych 
prowadzonych m.in. w ramach studiów 
podyplomowych.

O wydarzeniu można przeczytać rów-
nież w „Gazecie Wyborczej” (https://ti-
nyurl.com/cc7skwas) oraz w relacji Radia  
Eska (https://tinyurl.com/yc4h3v99).

Tekst: dr inż. Olga Lasek
Katedra Żywienia, Biotechnologii  

Zwierząt i Rybactwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dotychczasową współpracę ZOO Wrocław z uczelniami przedstawiła mgr inż. Marta Ossowska- 
-Zając; fot. Krzysztof Kupiec

Fot. Edo Emmerig
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Informacja z przebiegu obrad Senatu URK
Posiedzenie 25 maja 2022 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenie Senatu zmarła dr Maria Lipińska – emerytowany pracownik Wy-
działu Rolniczo-Ekonomicznego. Senat uczcił Jej pamięć chwilą ciszy.

Rektor powitał nowych członków Senatu – przedstawicieli studentów:
Karolinę Wiatr z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego;
Adriana Grzebieniaka z Wydziału Leśnego;
Katarzynę Jurczyk z Wydziału Technologii Żywności.

Rektor wręczył stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2021/2022 Grzego-
rzowi Myćce i Miłoszowi Rutkowskiemu z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Rektor poinformował, że:
• 9 maja br. odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Cultural Heritage 2022 podsumowujące projekt naukowy „Cultural 
heritage of small homelands” finansowany w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” z Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej (NAWA);
• podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, które odbyło się 16 maja 2022 r. w Zako-
panem rektorzy krakowskich uczelni podpisali porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji poprzez 
program ERASMUS+. Dokument sygnowali przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Europej-
skiego Korpusu Solidarności. Istotą porozumienia jest współpraca, promowanie i upowszechnianie na terytorium województwa 
małopolskiego międzynarodowych innowacyjnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem środków pieniężnych z Programu 
Erasmus+. Na realizację projektów edukacyjnych, w nowej edycji programu Erasmus+ (2021–2027), przeznaczono około 26 mld 
euro, powiększoną o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, co łącznie stanowi kwotę prawie o 80% większą  
w porównaniu z poprzednią edycją programu Erasmus+;
• 20 maja br. zgromadzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych uchwaliło nadanie Uniwersytetowi Rolniczemu 
w Krakowie statutu uczelni stowarzyszonej z KRPUT;
• prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, wspólnie z dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Bibicach – mgr Anną Górką podpisali umowę o współpracy obu jednostek. Celem umowy jest m.in. wspólne 
promowanie w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw 
związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży;
• dr inż. Wojciech Piaszczyk z Wydziału Leśnego został laureatem konkursu Miniatura 6. Jego projekt „Rola lipy drobnolistnej 
w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych” został doceniony  
i zakwalifikował się do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki;
• Innowacyjny krem „mcO3” opracowany przez dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK, i dr. hab. Karen Khachatryan, prof. 
URK z Wydziału Technologii Żywności oraz specjalistów Scandia Cosmetics otrzymał tytuł COSMO TRENDS w kategorii 
Derma Nerd przyznany podczas tegorocznych targów kosmetycznych Cosmoprof w Bolonii za wyjątkową technologię mikrokap-
sułkowania;
• prof. Jerzy Niedziółka oraz dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK, zostali powołani do Rady naukowej Związku Ho-
dowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego VERSUS – Stowarzyszenie;
• Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne wyniki w nauce otrzymała Karolina Jóźwiakowska  
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji;
• absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Alicja Kulka została p.o. głównego geodety kraju.
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Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie zespołowej nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  
i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej: dr hab. inż. Agnieszce Klimek-Kopyrze, prof. URK – 40% 
udziału w powstaniu osiągnięcia; dr. inż. Tomaszowi Czechowi, prof. URK – 40% udziału w powstaniu osiągnięcia; prof. dr. 
hab. inż. Bogdanowi Kuligowi – 20% udziału w powstaniu osiągnięcia.

Senat nadał sali nr 100 w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki imię prof. dr. hab. Ryszarda Gąski.

Senat ustalił programy studiów:
• podyplomowych Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej od roku akademickiego 2022/2023,
• na kierunku przetwórstwo, bezpieczeństwo i jakość żywności / food processing, safety and quality, studia I stopnia, stacjonarne, profil 
ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2022/2023,
• na kierunku  technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku 
akademickiego 2022/2023,
• na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku 
akademickiego 2022/2023,
• na kierunku dietetyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023,
• na kierunku dietetyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2022/2023.

Senat znowelizował Uchwałę Senatu:
• nr 45/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku inżynieria żywności / Food Engineering, 
studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022;
• nr 58/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz 
sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2022/2023;
• nr 47/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz lau-
reatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024.

Senat wprowadził do programów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich kursy z języka obcego umożliwia-
jące uzyskanie kwalifikacji na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 

Senat ustalił warunki, tryb i termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzenia w roku akade-
mickim 2023/2024.

Senat zatwierdził propozycję Rady Związku InnoTechKrak dotyczącej przekazania środków na finansowanie działalności Związku.

Senat przyjął sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej za 2021 r.

Posiedzenie 29 czerwca 2022 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenie Senatu zmarł pan Józef Popiołek – emerytowany pracownik obsługi. 
Senat uczcił Jego pamięć chwilą ciszy.

Rektor poinformował, że:
• 27 maja br. JM Rektor wziął udział w gali podsumowującej kolejną edycję konkursu AGROLIGA, która odbyła się w pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. Prezydent RP – Andrzej Duda wraz ze swą małżonką Agatą Kornhauser-Dudą byli gospodarzami 
wydarzenia;
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• 13–15 czerwca br. prorektor ds. nauki prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. An-
drzej Sechman, dyrektor Centrum Transferu Technologii dr inż. Tomasz Czech, prof. URK, a także pełnomocnik rektora ds. 
projektów EGD mgr Marcin Gałan wzięli udział w 33. Międzynarodowym Kongresie CIRIEC w Walencji. Celem wyjazdu było 
oficjalne zatwierdzenie członkostwa Uniwersytetu w sieci CIRIEC International – jako pierwszej instytucji naukowej z Polski – oraz 
nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami instytucji z całego świata;
• w rankingu szkół wyższych „Perspektywy 2022” z architektury krajobrazu, ogrodnictwa oraz kierunków rolniczych i leśnych jeste-
śmy na podium;
• 11 czerwca br. studenci z Sekcji „Promil” Koła Naukowego Technologów Żywności wzięli udział w Festiwalu Piwowarów Domo-
wych w Warszawie oraz uczestniczyli w konkursie piw wraz z 63 innymi najlepszymi browarami z kraju i zagranicy! Do konkursu 
zgłoszono ponad 200 piw! Klemens Słodyczka, student II roku browarnictwa i słodownictwa, zdobył (wraz ze swoją narzeczoną)  
I miejsce na najlepsze piwo w kategorii wee heavy (strong scotch ale);
• Natalia Stanisławska, studentka Wydziału Technologii Żywności, została laureatem 11. konkursu Strefa Studenta na Międzyna-
rodowych Targach Opakowań Packaging Innovations, gdzie zaprezentowała swoje innowacyjne biodegradowalne opakowanie inteli-
gentne „folia skrobiowo-chitozanowa z kurkuminą”, za które otrzymała wyróżnienie;
• w Lesku odbył się Podkarpacki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Statuetkę Rysia Bieszczadzkiego”, gdzie główną nagrodę przy-
znano Zespołowi Sygnalistów Myśliwskich Hagard.

Senat zmienił Strategię Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na lata 2021–2025.

Senat wprowadził do programów studiów II stopnia kursy z języka obcego umożliwiające uzyskanie kwalifikacji na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.

Senat ustalił program studiów podyplomowych pn.:
• rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych  
i leśnych, od roku akademickiego 2022/2023;
• Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), od roku akade-
mickiego 2022/2023;
• Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej, od roku akademickiego 2022/2023;
• Rolnictwo precyzyjne, od roku akademickiego 2022/2023.

Senat znowelizował Uchwałę Senatu:
• nr 21/2019 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku weteryna-
ria na profilu praktycznym, zmienionej Uchwałą Senatu nr 190/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku, zmienionej Uchwałą Senatu nr 
37/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku i Uchwałą Senatu nr 59/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.;
• nr 57/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie dostosowania programu studiów stacjonarnych do standardu kształcenia przy-
gotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na kierunku weterynaria studia jednolite magisterskie, profil praktyczny, 
studia stacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021 zmienionej Uchwałą Senatu nr 38/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, zmie-
nionej Uchwałą Senatu nr 81/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.;
• nr 99/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku 
biotechnologia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• nr 100/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierun-
ku biotechnologia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• nr 118/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na 
kierunku International Master of Horticultural Science, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akade-
mickiego 2019/2020;
• nr 105/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierun-
ku ekonomia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, zmienionej Uchwałą 
Senatu nr 91/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• nr 106/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierun-

z ż
yc

ia
 U

cz
el

ni



13

ku ekonomia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, zmienionej Uchwałą 
Senatu nr 92/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• nr 107/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kie-
runku ekonomia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, zmienionej 
Uchwałą Senatu nr 93/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• nr 108/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kie-
runku ekonomia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, zmienionej 
Uchwałą Senatu nr 94/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• nr 167/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kie-
runku zarządzanie, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, zmienionej 
Uchwałą Senatu nr 101/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.;
• nr 168/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kie-
runku zarządzanie, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, zmienionej 
Uchwałą Senatu nr 102/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.

Senat wprowadził zmiany w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria na profilu ogólnoakademickim.  

Senat ustalił program studiów na kierunku:
• technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 
2022/2023;
• technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickie-
go 2022/2023;
• technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademic-
kiego 2022/2023;
• technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademic-
kiego 2022/2023;
• odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademic-
kiego 2022/2023;
• odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akade-
mickiego  2022/2023;
• biologia stosowana, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• biologia stosowana, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• architektura krajobrazu, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• architektura krajobrazu, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• geodezja i kartografia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• geodezja i kartografia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• geodezja i kartografia, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• geodezja i kartografia, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• ogrodnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• ogrodnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• ogrodnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• ogrodnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• winogrodnictwo i enologia, studia II stopnia profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2022/2023;
• sztuka ogrodowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego  2022/2023;
• sztuka ogrodowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego  2022/2023;
• sztuka ogrodowa, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego  2022/2023;
• sztuka ogrodowa, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego  2022/2023;
• technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 
2022/2023;
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• technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne od roku akademickiego 
2022/2023;
• dietetyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne od roku akademickiego 2022/2023.

Senat przyjął informację o sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• plan rzeczowo-finansowy na rok 2022 (wersja ostateczna);
• zamianę nieruchomości położonych w obrębie Mochnaczka Wyżna, Krynica Zdrój i Krynica Wieś o łącznej powierzchni 0,6676 ha, 
stanowiących własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na nieruchomości położone w obrębie Krynica 
Wieś o łącznej powierzchni 3,5427 ha stanowiące własność Gminy Krynica Zdrój.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy jednogłośnie przyjęty  
w poczet członków CIRIEC International
Liège, 29 kwietnia 2022 r.

29 kwietnia Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie został 
jednogłośnie przyjęty w poczet członków  
CIRIEC International podczas doroczne-
go Walnego Zgromadzenia tej organizacji.

„To dla nas wielki zaszczyt móc roz-
począć oficjalnie współpracę z między-
narodowym Stowarzyszeniem CIRIEC. 
Członkostwo w ramach tej organizacji daje 
obu stronom nowe możliwości w zakresie 
pozyskiwania wartościowych kontaktów 
oraz współpracy na linii nauka – biznes, 
zarówno z organizacjami i przedsiębior-
stwami, jak i instytucjami naukowymi  
z całego świata” – mówił rektor URK, dr 
hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

CIRIEC (Centre International de Re-
cherches et d’Information sur l’Economie 
Publique, Sociale et Coopérative), czyli  
Międzynarodowe Centrum Badań i In-
formacji o Gospodarce Publicznej, Spo-
łecznej i Spółdzielczej, to pozarządowa 
międzynarodowa organizacja naukowa  
z siedzibą w Liège. Zrzesza firmy, sto-

warzyszenia i organizacje gospodarki 
publicznej, ekonomii społecznej i spół-
dzielni oraz osoby zainteresowane tymi 
dziedzinami. Stowarzyszenie z jednej 
strony realizuje cele naukowe, a z drugiej 
służy międzynarodowej wymianie nauki 
i praktyki w tych sektorach gospodarki. 
CIRIEC regularnie organizuje kongresy, 
konferencje i seminaria oraz publikuje 
wyniki swoich badań, nadzoruje też pracę 
międzynarodowych organów naukowych 
(rady doradcze, komisje, grupy robocze), 
które prowadzą projekty badawcze na te-
maty interesujące CIRIEC i jej członków. 
Organizacja wydaje publikacje z wynika-
mi projektów badawczych własnych i re-
alizowanych na rzecz osób trzecich.

Zakres przedmiotowy organizacji 
obejmuje:

• działania państwa oraz władz  lokal-
nych i regionalnych w dziedzinie gospo-
darki (polityka gospodarcza, regulacje);

• przedsiębiorstwa  użyteczności  pu-
blicznej;

• przedsiębiorstwa publiczne i miesza-
ne na poziomie krajowym, regionalnym  
i gminnym;

•  „ekonomię  społeczną”  (spółdzielnie, 
organizacje non-profit itp.).

W tych dziedzinach CIRIEC rozwija 
działania, którymi zainteresowani są za-
równo menadżerowie, jak i badacze, i ofe-
ruje im możliwości wymiany poglądów  
i kooperacji gospodarczej.
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„Główną korzyścią, jaką uzyska Uni-
wersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
z członkostwa w CIRIEC, będzie moż-
liwość wymiany kontaktów w formule 
przekrojowej, czy też transsektorowej, tj. 
pomiędzy praktykami z różnych obsza-
rów, jak również decydentami polityki 
publicznej i środowiskiem akademickim. 
Te osoby na co dzień wymieniają się  
w ramach partnerstwa różnymi pomy-
słami, argumentami oraz rozwiązaniami, 
ważnymi w aspekcie interesu ogólnego, 
czyli dobra wspólnego, działając w swoich 
firmach i organizacjach. Daje to niepraw-
dopodobne możliwości współdziałania 
na wielu polach oraz osiągania wymiernej 
wartości!” – stwierdził rektor URK.

Ważnym elementem działalności sto-
warzyszenia CIRIEC są różnego rodzaju 
kongresy, konferencje i seminaria, na któ-
rych prezentowane są projekty i ich final-
ne realizacje. Dzięki temu uczymy się i 
dzielimy dobrymi praktykami!

Dodatkowe korzyści z członkostwa  
w CIRIEC, jakie zyska nasza Uczelnia, 
to m.in.:

• bezpłatny i nieograniczony dostęp do 
bazy ok. 20 tys. dokumentów poprzez wie-
lojęzyczną platformę pn. „Agora użytecz-
ności publicznej i ekonomia społeczna”;

• otrzymywanie  okresowych,  sperso-
nalizowanych wiadomości dotyczących 
działań CIRIEC oraz jej członków i part-
nerów;

• obniżenie  opłat  rejestracyjnych  na 
niektóre wydarzenia organizowane przez 
CIRIEC;

• zmniejszenie  opłat  za  prenumeratę 
przeglądu naukowego CIRIEC, tj. Rocz-
niki ekonomii publicznej i spółdzielczej;

• globalny  dostęp  do  wielu  kolekcji 
czasopism i gazet za pośrednictwem Cen-
trum Dokumentacji CIRIEC;

• reprezentowanie  interesów  na  euro-
pejskim poziomie poprzez ciągły dialog  
z decydentami w instytucjach europej-
skich oraz poprzez aktywny i konstruk-
tywny wkład w oficjalne grupy robocze  
i fora komisji;

• dostęp do wiedzy i najlepszych prak-
tyk związanych z obszarami działalności 
CIRIEC, jej członkami oraz krajowymi  
i międzynarodowymi instytucjami;

• dostęp do komisji naukowych i grup 
roboczych CIRIEC;

• regularna aktualizacja profilu w CI-
RIEC.

Jak wskazuje rektor URK, „Uniwer-
sytet, podejmując wyzwania w obszarach 
szeroko pojętego bezpieczeństwa środo-
wiska i bezpieczeństwa żywności, kreu-
je i tworzy rozwiązania umożliwiające 
racjonalne gospodarowanie wszystkimi 
zasobami, którymi może dysponować 
człowiek. Mogą być one przyczynkiem 
szerokiej współpracy międzynarodowej, 
dla dobra nie tylko lokalnych, ale także 
globalnych społeczności”.

CIRIEC tworzy sieć zarówno firm  
i organizacji, jak i ekspertów zaintereso-
wanych działalnością gospodarczą zo-
rientowaną na interes ogólny i zbiorowy. 
W różnych krajach na całym świecie sieć 
CIRIEC składa się z jednej strony z kra-
jowych sekcji i członków kolektywnych,  
a z drugiej strony z naukowców działają-
cych w krajowych i/lub międzynarodo-
wych grupach badawczych pod auspicjami 
CIRIEC. W ten sposób stowarzyszenie 
może działać jako platforma wymiany in-
formacji i doświadczeń decydentów, prak-
tyków, menadżerów i naukowców. 

Sieć działa w wielu sektorach, w szcze-
gólności we wszystkich związanych z usłu-
gami publicznymi (infrastruktura i usługi 
ważne dla obywateli oraz przedsiębiorstw), 
ale także w sektorach: bankowym, ubez-
pieczeniowym oraz zdrowia, gdzie tańsze 
i bardziej efektywne z makroekonomicz-
nego punktu widzenia jest działanie zbio-
rowe i/lub w spółdzielniach oraz towarzy-
stwach ubezpieczeń wzajemnych.

„Warto nadmienić, iż pani Barbara 
Sak – dyrektor zarządzająca CIRIEC 
oraz pani Heidrum Maier – sekretarz 
generalna CIRIEC są blisko zaprzyjaź-
nione z Krakowem i znają problematykę 
naszego miasta i jego uczelni. Dodatko-
wo pani Heidrum Maier była prelegent-
ką podczas VI Forum Green Smart City, 
organizowanego w 2021 r. przez Uni-
wersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie” – dodaje rektor.

Jesteśmy przekonani, że w najbliż-
szym czasie nasza Uczelnia rozwinie silną  
i owocną współpracę, mającą na celu roz-
wój sieci CIRIEC w Europie Wschodniej. 
Służył temu udział delegacji Uniwersytetu 
Rolniczego w XXXIII Międzynarodowym 
Kongresie CIRIEC w Walencji, który od-
był się w czerwcu (piszemy o tym na s. 31).

Więcej na temat CIRIEC znajdą Pań-
stwo na stronie www.ciriec.uliege.be.

Tekst: mgr Marcin Gałan, MBA
mgr inż. Wojciech Przywała

Budynek B33 „Traficultaire” Uniwersytetu w Liège, w którym mieści się siedziba CIRIEC; fot. Hasan 
Batakli na
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Zespół z Katedry Biologii Roślin i Biotechnologii 
URK wyróżniony Nagrodą Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi
Kraków, 16 maja 2022 r.

16 maja na Wydziale Biotechnologii  
i Ogrodnictwa odbyła się uroczystość wrę-
czenia dyplomów w związku z przyznaną 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w roku 2021 nagrodą „za wybitne 
krajowe osiągnięcie mające znaczenie 
dla wdrażania postępu w rolnictwie”. 
Nagroda została przyznana dla zespołu 
naukowców w Katedrze Biologii Roślin 
i Biotechnologii pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Dariusza Grzebelusa, w któ-
rego skład wchodziły: dr inż. Gabriela 
Machaj, dr inż. Katarzyna Stelmach 
oraz dr inż. Alicja Macko-Podgórni, 
prof. URK.

Wyróżnione osiągnięcie dotyczyło 
„opracowania markerów molekular-
nych wspomagających hodowlę od-
mian buraka cukrowego odpornych na 
rizomanię”. Było ono rezultatem dłu-
goletniej współpracy zespołu z hodow-
cami buraka cukrowego z Kutnowskiej 
Hodowli Buraka Cukrowego w Strasz-
kowie sp. z o.o., która to firma nomino-
wała zespół do nagrody. Finansowanie 
badań zostało zapewnione przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w ramach programu badań podstawo-
wych na rzecz postępu biologicznego  
w rolnictwie w latach 2014–2020. 

Efektem końcowym projektu było 
wdrożenie technologii wspomagania 
hodowli buraka cukrowego markerami 
molekularnymi sprzężonymi z genami 
odporności na rizomanię.

Dyplomy w imieniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wręczył pan 
Grzegorz Fijałkowski, prezes Kut-
nowskiej Hodowli Buraka Cukrowego 
w Straszkowie sp. z o.o., a w uroczy-
stości wzięli również udział: prof. dr 
hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz 
– prorektor ds. nauki Uniwersytetu 

Prof. Dariusz Grzebelus (po lewej), w obecności 
prof. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. 
nauki URK, odbiera nagrodę Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z rąk Grzegorza Fijałkowskiego

Dyplom odbiera dr inż. Gabriela Machaj; po prawej dr inż. Katarzyna Stelmach, po lewej dr inż. 
Alicja Macko-Podgórni i prof. dr hab. inż. Edward Kunicki – dziekan Wydziału Biotechnologii  
i Ogrodnictwa
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Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. 
Marcin Rapacz – przewodniczący 
Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrod-
nictwo, prof. dr hab. inż. Edward 
Kunicki – dziekan Wydziału Biotech-
nologii i Ogrodnictwa, dr hab. Ewa 
Grzebelus, prof. URK – prodziekan 
ds. dydaktycznych i studenckich Wy-
działu Biotechnologii i Ogrodnictwa, 
prof. dr hab. Rafał Barański – kie-
rownik Katedry Biologii Roślin i Bio-
technologii, członek Rady Uczelni oraz 
prof. dr hab. Adela Adamus –  kierow-
nik Zespołu Genetyki Rośli KBRiB.

Tekst: prof. dr hab. inż. Rafał Barański
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Pamiątkowe zdjęcie na korytarzu budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Ponad 2 miliony dla URK w konkursach NCN
Wśród projektów, które otrzymały finansowanie w konkursie SONATA 17 znalazł się projekt dr Anny Kozubek z Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt w kwocie 1 536 956,00 zł,  oraz dr. hab. inż. Srđana Kerena, prof. URK, z Wydziału Leśnego  
w kwocie 231 216,00 zł. W konkursie OPUS 22 finansowanie uzyskał projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Przyrodni-
czym w Poznaniu. Z ramienia Uczelni kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Ewa Błońska z Wydziału Leśnego. Kwota 
przyznana dla Uniwersytetu Rolniczego to 350 416, 00 zł. Listy rankingowe zwycięskich projektów można zobaczyć na stronie 
NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-23-wyniki-opus22-sonata17.

Ponadto w ramach konkursu MINIATURA 6 na realizację pojedynczego działania naukowego dr inż. Wojciech Piaszczyk  
z Wydziału Leśnego zanalizuje rolę lipy drobnolistnej w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności 
mikrobiologicznej gleb leśnych. Pełna lista projektów na stronie https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-18-miniatura6-l1.

Opracowanie: Redakcja

URK uczelnią stowarzyszoną z KRPUT

20 maja 2022 r. Zgromadzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych uchwaliło nadanie Uniwersytetowi Rolnicze-
mu w Krakowie statusu uczelni stowarzyszonej z KRPUT.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rekto-
rów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy 
między uczelniami. Została powołana do życia w 1989 r., pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół 
Technicznych. Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

Opracowanie: Redakcja

Kraków, 20 maja 2022 r.
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Prof. Aleksander Poreda odebrał statuetkę 
Gwiazdy Horyzontu 2020
Kraków, 9 czerwca 2022 r.

Pod koniec roku 2020 został rozstrzy-
gnięty konkurs na najaktywniejszego 
uczestnika programu Horyzont 2020  
w Polsce Południowo-Wschodniej (wo-
jewództwa podkarpackie i małopolskie). 
Spośród 16 kandydatów zgłoszonych do 
nagrody indywidualnej kapituła konkur-
su wybrała 5 laureatów, wśród których 
znalazł się naukowiec Uniwersytetu Rol-
niczego – dr hab. inż. Aleksander Pore-
da, prof. URK. 9 czerwca br. odbyła się 
w budynku Katedry Historii Architektu-
ry i Konserwacji Zabytków Politechniki 
Krakowskiej uroczysta gala, podczas któ-

rej laureatom konkursu wręczono statuet-
ki Gwiazd Horyzontu 2020.

Prof. Aleksander Poreda – pracow-
nik Katedry Technologii Fermentacji  
i Mikrobiologii na Wydziale Technolo-
gii Żywności URK – był koordynatorem 
projektu „Food science, technology and 
engineering – European joint doctorate 
training towards knowledge, skills and 
mobility”. Celem projektu było stwo-
rzenie studiów doktoranckich z zakresu 
browarnictwa i słodownictwa. Doktoran-
ci są szkoleni przez sześć uniwersytetów 
europejskich, które przodują w badaniach 

związanych z technologią browarniczą. 
Oprócz Uniwersytetu Rolniczego w pro-
jekcie biorą udział: Uniwersytet Kopenha-
ski, Uniwersytet w Nottingham, Uniwer-
sytet Gandawski, Katolicki Uniwersytet 
w Lowanium i Uniwersytet Techniczny 
w Berlinie. Absolwenci, po obronie pracy, 
otrzymują stopień doktora dwóch uczelni. 
Doktoranci, oprócz prowadzenia pracy 
naukowo-badawczej, mogą zdobywać do-
świadczenie praktyczne, bowiem projekt 
wspierają przedstawiciele biznesu: VLB 
Berlin (instytut browarnictwa), angielska 
firma FlavorActiV Limited, duński kon-
cern piwowarski Carlsberg Group i belgij-
ska wytwórnia słodu Boortmalt.

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia ze strony Krakowskiej Szkoły  

Browarniczej (ksb.edu.pl)

Podczas uroczystej gali w budynku Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków 
Politechniki Krakowskiej prof. Aleksander Poreda odebrał statuetkę Gwiazdy Horyzontu 2020

Prof. Aleksander Poreda i jego Gwiazda 
Horyzontu
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Publikacja Dane satelitarne dla administracji 
publicznej nagrodzona w konkursie MRPiT

Wykonana na zlecenie Polskiej Agencji 
Kosmicznej praca zbiorowa pt. Dane sa-
telitarne dla administracji publicznej pod 
redakcją prof. dr hab. inż. Beaty Hej-
manowskiej (AGH) i dr. hab. inż. Pio-
tra Wężyka, prof. URK (Katedra Za-
rządzania Zasobami Leśnymi Wydziału 
Leśnego URK; ProGea 4d) została nagro-
dzona w konkursie Ministerstwa Rozwo-
ju, Pracy i Technologii na najlepsze prace  
z zakresu geoinformacji w 2021 r.

Była to już 4. edycja konkursu. Do 
konkursu zgłoszono łącznie 31 prac,  
w tym 24 prace dyplomowe ((13 magister-
skich i 11 inżynierskich), 4 rozprawy dok-
torskie, 1 publikację oraz 2 innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. 
Zwycięzców wyłonił powołany przez 
ministra zespół pod przewodnictwem dr 
hab. inż. Katarzyny Osińskiej-Skotak.

Zobrazowania satelitarne stanowią 
przydatne źródło zarówno dla admi-

nistracji publicznej, jak i dla firm, 
pragnących wykorzystać te zasoby  
w swoich produktach, narzędziach, 
aplikacjach i usługach. Podręcznik 
Dane satelitarne dla administracji pu-
blicznej – jak czytamy na stronie Pol-
skiej Agencji Kosmicznej (POLSA) – 
jest to pierwsza tego typu publikacja  
w Polsce, która [...] ma przybliżyć tech-
nologie wykorzystywane w teledetekcji 
satelitarnej, terminologię, jak również 
źródła danych i narzędzia do ich prze-
twarzania. Przede wszystkim jednak 
ma odpowiedzieć na pytanie, jak zo-
brazowania satelitarne można wyko-
rzystać w codziennym życiu i pracy.

Podręcznik powstał dzięki projektowi 
„System operacyjnego gromadzenia, udo-
stępniania i promocji cyfrowej informacji 
satelitarnej o środowisku – Sat4envi”, fi-
nansowanemu w ramach programu ope-
racyjnego Polska Cyfrowa. Książkę po-

brać można bezpłatnie ze strony POLSY 
(https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/
podrecznik-sat4envi/).

Opracowanie: Redakcja

Warszawa, 24 czerwca 2022 r.

Kolejny sukces w programie Horyzont Europa
Czerwiec 2022 r.

W konkursie programu ramowego Horyzont Europa wsparcie finansowe uzyskał wniosek o dofinansowanie dla projektu pt. Streng-
thening Farm Health and Safety Knowledge and Innovation System – SAFE HABITUS.

Liderem projektu jest Teagasc – Agriculture and Food Development Authority z Irlandii, a Uniwersytet Rolniczy im. Hugo-
na Kołłątaja w Krakowie jest jednym z partnerów. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Poprawa 
zdrowia i bezpieczeństwa rolników oraz pracowników gospodarstw rolnych wymaga działań wielopoziomowych, aby wesprzeć ich 
w przyjęciu nowych, bezpieczniejszych, a także zdrowszych sposobów pracy. Kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Rol-
niczego jest prof. dr hab. inż. Joanna Makulska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Budżet przewidziany na prowadzenie 
badań dla naszej uczelni wynosi przeszło 650 tys. zł.

Opracowanie: Redakcja
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Studenci Wydziału Leśnego na konferencji  
w Zwoleniu
Zwoleń, 11 – 12 kwietnia 2022 r.

W ramach współpracy z Uniwersytetem 
Technicznym w Zwoleniu (Słowacja)  
studenci Wydziału Leśnego Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie zostali za-
proszeni na 62. międzynarodową kon-
ferencję studentów leśnictwa w dniach 
11–12 kwietnia 2022 r., na której mieli 
możliwość przedstawienia swego dorob-
ku naukowego.

Wydział Leśny UR w Krakowie repre-
zentował prodziekan ds. dydaktycznych  
i studenckich – dr hab. inż. Maciej 
Pach, prof. URK, oraz sześcioro stu-
dentów z Koła Naukowego Leśników  
i Samorządu Studentów Wydziału Le-
śnego. Konferencja podzielona była na 
dwa bloki: inżynierski i doktorancki. 
Studenci z  Krakowa wystąpili w  bloku 
inżynierskim.

Wyniki prowadzonych przez siebie 
badań przedstawiło dwoje z nich. Pierw-
szy z referatów – Wpływ mikrosiedlisk 
nadrzewnych na zespół ptaków zimują-
cych w nadmorskich borach sosnowych – 
wygłosił Kajetan Myszkiewicz, student 
III roku studiów I  stopnia na kierunku 
leśnictwo. Prezentacja była efektem ba-
dań prowadzonych przez Sekcję Orni-
tologiczną Koła Naukowego Leśników. 
Drugą prelegentką była Marta Ozimek  
z Sekcji Edukacji Leśnej, studentka II 
roku studiów II stopnia na kierunku 
leśnictwo,  która przedstawiła temat 
Scenariusze zajęć „Wewnątrz lasu” jako 
wsparcie nauczycieli w edukacji zdalnej. 
Obydwa referaty reprezentowały bardzo 
wysoki poziom merytoryczny i  zostały 
przygotowane z dbałością o najmniejsze 
detale, co zostało docenione przez or-

ganizatorów konferencji. Mimo iż w jej 
trakcie trwał konkurs, w jury którego 
zasiadał m.in. prof. Maciej Pach, nasi 
studenci, jako zagraniczni goście, nie 
byli oceniani według kryteriów konkur-
sowych. Jednak możliwość zaprezento-
wania wyników badań na międzynaro-
dowej konferencji była dla studentów 
bardzo ciekawym doświadczeniem.

Oprócz części naukowej pojawiła się 
także część nieoficjalna, w ramach któ-
rej studenci Wydziału Leśnego z Kra- 
kowa mieli czas na zwiedzanie pięk-
nego miasta, jakim jest Zwoleń, i  za-
poznanie się z miejscową kulturą. 
Podczas krótkiej wycieczki przedstawi-
ciele władz Uniwersytetu Technicznego 
oprowadzili gości także po uczelnianym 
kampusie. Studentów szczególnie zacie-

kawiła „stołówka dla pszczół” i pasieka 
na dachu, zainteresowanie wzbudził 
także kształt jednego z budynków uni-
wersyteckich, który przypomina zębate 
ostrze piły tarczowej.

Na zakończenie należy dodać, iż cała 
nasza delegacja spotkała się z niezwykle 
miłym przyjęciem. Udział w międzyna-
rodowej konferencji studentów leśnictwa 
był na pewno ciekawym i bardzo kształ-
cącym doświadczeniem. W kolejnych la-
tach współpraca między Uniwersytetem 
Technicznym w Zwoleniu a Uniwersyte-
tem Rolniczym w Krakowie będzie kon-
tynuowana. 

Tekst: Izabela Maciąg
studentka leśnictwa (II st.)

Wydział Leśny

Studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego z prodziekanem ds. dydaktycznych  
i studenckich – dr. hab. inż. Maciejem Pachem, prof. URK
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15 małopolskich uczelni podpisało 
porozumienie na rzecz wspierania innowacji 
poprzez program Erasmus+
Zakopane, 16 maja 2022 r.

16 maja 2022 r. w Zakopanem podczas 
seminarium „Małopolska – wyzwania 
rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, or-
ganizowanym przez Fundację GAP, zo-
stało podpisane porozumienie o współ-
pracy na rzecz wspierania małopolskich 
innowacji przez program ERASMUS+. 
W obecności Witolda Kozłowskiego 
– marszałka województwa małopolskie-
go Bartosz Stawiarz – dyrektor biura 
ds. współpracy z regionami Narodowej 
Agencji Programu Erasmus+ i Europej-
skiego Korpusu Solidarności podpisał 
porozumienie z rektorami i prorektorami 
15 małopolskich uczelni, wśród których 
znalazł się rektor Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie –  dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. URK.

Istotą porozumienia jest współpraca 
Międzysektorowego Centrum Innowa-
cji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi 
uczelniami, jednostkami samorządu te-
rytorialnego, ośrodkami kształcenia za-
wodowego, szkołami oraz podmiotami 
gospodarczymi. Utworzony przez Naro-
dową Agencję Programu Erasmus+ i Eu-
ropejski Korpus Solidarności InnHUB 
ma za zadanie wykorzystać potencjał 
małopolskich podmiotów działających 
w różnych sektorach gospodarki, aby 
wspierać budowę nowoczesnego systemu 
kształcenia i wzmacniać rozwój kompe-
tencji zawodowych. 

Dzięki programowi Erasmus+, zna-
nemu głównie z wymian studenckich, 
można także realizować międzynarodo-

we projekty innowacyjne, pomiędzy sek-
torem edukacji, biznesem i NGO. 

Ponadto prowadzona przez InnHUB 
promocja programu Erasmus+ ma się 
przyczynić do budowania i rozszerzania 
sieci współpracy międzynarodowej, sy-
nergii biznesu i nauki, a co za tym idzie 
– składania innowacyjnych projektów 
edukacyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzy-
stywać środki w ramach programu Era-
smus+.

Erasmus+ InnHUB Kraków mieści 
się w pawilonie C na kampusie Uniwer-
sytetu Ekonomicznego. Nie jest jedy-

nym punktem wsparcia tego programu, 
od niedawna działa bowiem również  
InnHUB w Katowicach oraz młodzie-
żowy HUB w Lublinie. W całej Polsce 
funkcjonują też regionalne punkty in-
formacyjne prowadzone przez kuratoria 
oświaty, centra doskonalenia zawodowego  
i fundacje.

Źródło:
materiały prasowe Fundacji Rozwoju  
Systemu Edukacji Narodowej Agencji  
Programu Erasmus+ i Europejskiego  

Korpusu Solidarności

Rektor Uniwersyetu Rolniczego w Krakowie – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, podpisuje 
porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez program Erasmus+; fot. Mirosław Żyłka 
(www.festfoto.pl)
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Sukces polskiego kosmetyku na prestiżowych 
targach Cosmoprof Worldwide w Bolonii
Bolonia, 2 maja 2022 r.

Targi Cosmoprof Worldwide w Bolonii 
to największa w Europie i jedna z trzech 
największych na świecie imprez branży 
kosmetycznej. Podczas tegorocznej, już 
53., edycji tytułem COSMO TRENDS 
w kategorii Derma Nerd wyróżniono 
krem mcO3 firmy SCANDIA COSME-
TICS z Niepołomic. Nagrodę przyzna-
no za wyjątkową technologię mikrokap-
sułkowania, którą opracowali naukowcy 
Katedry Analizy i Oceny Jakości Żyw-
ności oraz Katedry Chemii Wydziału 
Technologii Żywności Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie: dr hab. Gohar 
Khachatryan, prof. URK, i dr hab. 
Karen Khachatryan, prof. URK, we 
współpracy ze specjalistami niepołomic-
kiej firmy.

Innowacyjny krem ma działanie sil-
nie przeciwzmarszczkowe. Opracowany 
został na bazie zbilansowanej mieszan-
ki składników aktywnych pochodzenia 
roślinnego i ozonu w celu zapewnienia 
maksymalnej skuteczności działania. 
Zamknięty w mikrokapsułkach ozon, 
otoczony kwasem hialuronowym, wnika  
w głąb skóry, gdzie zostaje uwolniony 
tworząc produkt o niezwykłych właści-
wościach przeciwzmarszczkowych.

„To wielkie wyróżnienie dla innowacji, 
jakie zostają wdrażane dzięki współpracy 
rodzimych firm, takich jak nasza, z na-
ukowcami z polskich uczelni. Czujemy 
się dumni i jeszcze bardziej zmotywowa-
ni do pracy nad nowymi technologiami, 
które znajdują zastosowanie w praktyce. 
Mamy możliwość tworzenia wyjątkowo 
skutecznych kosmetyków pielęgnacyj-

nych łączących najnowsze osiągnięcia na-
uki z wiedzą o sile naturalnych składni-
ków” – powiedział prezes firmy Scandia 
Cosmetics SA Michał Pawlikowski.

Tradycyjnie podczas bolońskich targów 
publikowany jest raport CosmoTrends, 
opisujący kluczowe trendy kosmetyczne. 
Tegoroczny raport został opracowany 
we współpracy z renomowaną agencją 
światowych trendów kosmetycznych 
BEAUTYSTREAMS. Technologia mi-
krokapsułkowania kwasu hialuronowego  
i ozonu (uzyskane kapsułki są mniejsze od 
nanokapsułek) jest jedną z czterech, jakie 
uznano za kreujące trendy w nowoczesnej 
kosmetyce pielęgnacyjnej.

Opracowanie: Redakcja
(na podstawie informacji prasowej portalu 

wirtualnekosmetyki.pl  
i strony scandiacosmetics.pl)
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Fot. ze strony scandiacosmetics.pl
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Uniwersytet Rolniczy na targach PACTT 
SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022
Łódź, 18 – 19 maja 2022 r.

18 i 19 maja 2022 r. w łódzkim Centrum 
Nauki i Techniki EC1 odbyły się Ogólno-
polskie Targi Innowacji Polskich Uczelni 
i Instytutów Badawczych PACTT Scien-
ce Business Innovation EXPO 2022. 
Stworzyły one wyjątkową okazję do za-
poznania się w jednym miejscu z uczel-
nianą ofertą: know-how, technologiami, 
usługami ze wszystkich gałęzi przemysłu 
oraz zewnętrznymi możliwościami finan-
sowania wdrożeń.

Na wydarzeniu pojawili się m.in.: 
Piotr Krasiński – zastępca dyrekto-
ra Departamentu Innowacji i Rozwoju  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Adam 
Kostrzewa – prezes zarządu Akces 
NCBR sp. z o.o., Piotr Zakrzewski – za-
stępca prezesa Urzędu Patentowego Rze-
czypospolitej Polskiej, Marzena Tymiń-
ska-Ładziak – dyrektor ds. programów 
UE w EGC Doradztwo Europejskie.

Wśród wystawców nie zabrakło 
przedstawicieli uczelni krakowskich.  
W targach wzięli udział m.in. pracow- 
nicy Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
oraz Centrum Innowacji Uniwersyte-
tu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie Sp. z o.o. W skład delegacji 
weszli: dyrektor CTT dr inż. Tomasz 
Czech, prof. URK, oraz brokerzy: mgr 
inż. Magdalena Szara-Bąk, mgr inż. 
Karolina Woźnica, mgr inż. Justyna 
Warot, mgr Wojciech Borówka, mgr 
inż. Wojciech Przywała. Zespół ten jest 
jednocześnie zaangażowany w realizację 
projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 
(więcej informacji o projekcie: inkuba-
tor4.urk.edu.pl).

Podczas wydarzenia promowano ofer-
tę technologiczną Uniwersytetu Rolni-
czego. Na stoisku był obecny także spin- 
-off z Uniwersytetu, tj. firma Hugo Green 
Solutions Sp. z o.o. (więcej informacji: 
hugogreen.pl).

Po raz pierwszy zaprezentowano sze-
rokiej publiczności także najnowszy 
prototyp mikrofalowego urządzenia do 
niszczenia roślin inwazyjnych o nazwie 
hogweed (https://psbi.pl/zgloszone-pro-
jekty/projekt/144), który powstał w ra-
mach realizacji projektu „Inkubator In-
nowacyjności 4.0”. Ten zdalnie sterowany 
robot za pomocą mikrofal nagrzewa ko-
rzenie zwalczanej rośliny (np. barszczu 
Sosnowskiego), niszcząc je.

Udział zespołu naukowego w skła-
dzie: dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, 
prof. URK, i dr inż. Beata Grygierzec 
przyczynił się do znalezienia nowych 
partnerów biznesowych zainteresowa-
nych wdrożeniem tego wynalazku do 
swojej oferty produktowej. Współauto-
rem tej pracy przedwdrożeniowej jest 
również dr hab. inż. Sylwester Ta-
bor, prof. URK – rektor Uniwersytetu  
Rolniczego.

Podczas rozmów z przedsiębiorcami 
brokerzy reklamowali również pozosta-
łe wynalazki powstałe w toku realizacji 
prac przedwdrożeniowych oraz inne 
rozwiązania technologiczne z Uczelni, 
a wśród nich:

Stoisko Uniwersytetu Rolniczego na targach PACTT Science Business Innovation EXPO 2022
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• łazik rolniczy firmy Hugo Green So-
lutions sp. z o.o. (https://psbi.pl/zgloszone
-projekty/projekt/90);

• nawóz  SoilBioregener  (https://psbi.
pl/zgloszone-projekty/projekt/145);

• przyrząd  pomiarowy  do  integracji 
danych z pomiarów TLS i UAV (https://
psbi.pl/zgloszone-projekty/projekt/140);

• total  biodegradable  packaging  (ht-
tps://psbi.pl/zgloszone-projekty/pro-
jekt/132);

• innowacyjna  technologia  granulacji 
surowców mineralnych (https://psbi.pl/
zgloszone-projekty/projekt/131).

Brokerzy promowali również bazę 
technologii Centrum Transferu Techno-
logii URK (agritechmarket.pl), na której 

zamieszczone są innowacyjne produkty  
i technologie powstałe na Uczelni.

W kuluarach, w rozmowach pomię-
dzy reprezentantami centrów transferu 
technologii i spółek celowych oraz świata 
biznesu, rozważano możliwości podjęcia 
nowych tematów badawczych. Mamy na-

dzieję, że pozyskane kontakty przyczynią 
się do szybkiej komercjalizacji zaprezen-
towanych produktów i technologii.

Współorganizatorem wydarzenia było  
Porozumienie Akademickich Centrów 
Transferów Technologii (PACTT). Jest 
to ogólnopolskie zrzeszenie uczelnianych 
jednostek zajmujących się zarządzaniem  
i komercjalizacją własności intelektualnej.

Więcej informacji o targach znajdą 
Państwo na stronie https://psbi.pl/.

Tekst: mgr inż. Wojciech Przywała 
Zdjęcia: Zespół Centrum Transferu 

Technologii

Od lewej: dr inż. Tomasz Czech, prof. URK, mgr inż. Karolina Woźnica, mgr inż. Małgorzata 
Szara-Bąk, dr inż. Beata Grygierzec, mgr inż. Justyna Warot, mgr Wojciech Borówka

Prof. Jerzy Próchnicki (niezależny ekspert rolniczy) i robot rolniczy Hugo

Mgr inż. Wojciech Przywała, mgr inż. 
Małgorzata Szara-Bąk i mgr inż. Justyna Warot

Udział w wydarzeniu  był możliwy  dzięki  uczest-
nictwu w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 
4.0”  realizowanym w  ramach  projektu  pozakon-
kursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami 
naukowymi  i komercjalizacja wyników prac B+R 
w  jednostkach naukowych  i przedsiębiorstwach” 
(w  ramach  programu  operacyjnego  Inteligentny 
Rozwój 2014–2020, działanie 4.4).
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Centrum Transferu Technologii i Centrum 
Innowacji URK na III Krajowych Dniach Pola
Płońsk, 11 – 13 czerwca 2022 r.

Tegoroczne Krajowe Dni Pola odbyły się 
w dniach 11 do 13 czerwca na polu do-
świadczalnym w Płońsku pod Warszawą. 
Głównym organizatorem imprezy był 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego Warszawa. Na wydarzeniu ofertę 
technologiczną Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pro-
mowali brokerzy technologii Centrum 
Transferu Technologii URK oraz spółki 
celowej – Centrum Innowacji Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. 
Mikrofalowe urządzenie do niszczenia 
roślin inwazyjnych zaprezentowali jego 
twórcy: dr hab. inż. Krzysztof Sło-
wiński, prof. URK (Wydział Leśny),  
i dr inż. Beata Grygierzec (Wydział 
Rolniczo-Ekonomiczny).

Wydarzenie zostało objęte patronatem 
honorowym m.in. Ministerstwa Rol- 
nictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazo-
wieckiego oraz Krajowej Rady Izb Rolni-
czych. Partnerem generalnym wydarze-
nia byli: Anwil SA oraz Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, zaś partnerem bran-
żowym firma Bayer Polska. Na wydarze-
niu nie zabrakło największych polskich 
podmiotów oraz instytucji naukowych  
i badawczych związanych przede wszyst-
kim z branżą agro.

Podczas Dni Pola uczestnicy zdobyli 
wiedzę na temat rozwiązań wpisujących 
się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, 
m.in. bioróżnorodności gatunkowej i od-
mianowej, czy też technologii ochrony ro-
ślin w oparciu o prowadzony monitoring 
występowania agrofagów. W ramach za-
dań Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie 
i na obszarach wiejskich (SIR) urucho-

Łazik rolniczy Hugo

Hogweed – mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych
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mione zostało stoisko instytutów nauko-
wo-badawczych i uczelni we wspólnym 
namiocie oznaczonym szyldem: „Nauka 
polska a innowacje w rolnictwie”. Spotka-
li się w nim: rolnicy, naukowcy, wystawcy, 
przedsiębiorcy, studenci i uczniowie kie-
runków rolniczych.

Program III Krajowych Dni Pola 2022 
obejmował: (1) prezentacje i degustacje 
zdrowej i bezpiecznej żywności, (2) pre-
zentacje dokonań rolnictwa ekologicznego 
na Mazowszu, (3) promocję pszczelarstwa, 
(4) tematyczne panele dyskusyjne z udzia-
łem specjalistów branżowych i rolników, 
(5) wystawę zwierząt hodowlanych (konie), 
(6) wystawę ciągników, maszyn, urządzeń 
i środków do produkcji rolniczej, (7) indy-
widualne doradztwo fachowe specjalistów 
MODR Warszawa i kiermasz wydawnictw, 
(8) prezentację dziedzictwa kulturowego  
i kulinarnego wsi mazowieckiej, (9) po-
kazy praktyczne, warsztaty kulinarne  
i rękodzielnicze prowadzone przez koła 
gospodyń wiejskich (namiot „Koła Go-
spodyń Wiejskich – tradycja i rękodzie-
ło”), (10) kiermasz kwiatów, roślin ozdob-
nych, drzewek i krzewów owocowych, (11) 
podsumowanie konkursu „Hit Targowy 
2022”, (12) podsumowanie konkursu 
KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo”, (13) 
podsumowanie konkursu „Najciekawsze 
Stoisko 2022”.

Podczas imprezy została przedsta-
wiona oferta Uniwersytetu Rolniczego 
w zakresie rozwiązań technologicznych, 
skierowana do szeroko pojętego biznesu. 
Prezentowano m.in. opracowane techno-
logie objęte wsparciem w ramach projek-
tu „Inkubator Innowacyjności 4.0” (wię-
cej informacji o projekcie: inkubator4.
urk.edu.pl), tj. mikrofalowe urządzenie 
do niszczenia roślin inwazyjnych o na-
zwie hogweed (https://inkubator4.urk.
edu.pl/index/site/8179) oraz całkowicie 
biodegradowalne opakowania na żyw-
ność (https://inkubator4.urk.edu.pl/in-
dex/site/8184). 

Pod uczelnianym namiotem wy-
stawowym zaprezentowano również 

następujące wynalazki: łazik rolniczy 
Hugo (www.hugogreen.pl) oraz Soil- 
Bioregener – innowacyjny nawóz  
o właściwościach hydrobiomikroak-
tywnych do regeneracji gleb produk-
cyjnych (https://www.facebook.com/
SoilBioregener).

Więcej informacji o III Krajowych 
Dniach Pola znajdą Państwo na stronie: 
https://dnipola2022.pl/.

Tekst: mgr inż. Wojciech Przywała
Zdjęcia: Zespół Centrum Transferu 

Technologii

Mgr Klaudia Kłeczek z Centrum Transferu Technologii URK na stoisku Uniwersytetu Rolniczego; 
za nią łazik rolniczy Hugo

Wystawa maszyn rolniczych podczas III Krajowych Dniach Pola
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„Śniadanie z Przedsiębiorcą” w Garlicy 
Murowanej
Garlica Murowana, 23 czerwca 2022 r.

23 czerwca 2022 r. w stacji doświad-
czalnej w Garlicy Murowanej odbyło się 
spotkanie zorganizowane w ramach pro-
jektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Wy-
darzenie było częścią cyklu spotkań pn. 
„Śniadanie z Przedsiębiorcą” i dotyczyło 
dyscyplin nauki leśne oraz biotechnologia 
i ogrodnictwo. Spotkanie jest częścią Ma-
łopolskiego Festiwalu Innowacji 2022.

Spotkanie otworzył dr inż. Tomasz 
Czech, prof. URK – dyrektor Centrum 
Transferu Technologii URK, kierownik 
projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. 
Główne cele projektu oraz trendy w branży 
badawczej związanej z dyscyplinami nauki 
leśne oraz rolnictwo i ogrodnictwo omó-
wił mgr inż. Wojciech Przywała – broker 
technologii w Centrum Innowacji Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Z ramienia Uczelni tematy badawcze 
z potencjałem do wdrożenia, realizowa-
ne na Wydziale Leśnym i na Wydziale 
Biotechnologii i Ogrodnictwa, zaprezen-
towali: prof. dr hab. inż. Edward Ku-
nicki – dziekan Wydziału Biotechnolo-
gii i Ogrodnictwa, dr hab. inż. Maciej 
Gąstoł, prof. URK – kierownik Katedry 
Ogrodnictwa na Wydziale Biotechnolo-
gii i Ogrodnictwa, dr inż. Przemysław 
Banach, dr hab. inż. Krzysztof Sło-
wiński, prof. URK, oraz dr inż. Beata 
Grygierzec – twórcy wynalazku pn. 
„Urządzenie mikrofalowe do niszczenia 
roślin inwazyjnych” (członkiem zespołu 
jest również rektor URK, dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. URK), mgr inż. 
Luiza Tymińska-Czabańska – realizu-
jąca projekt LandTAX wraz z zespołem  
w składzie: prof. dr hab. inż. Jarosław 

Socha, dr hab. Paweł Netzel, prof. 
URK i dr inż. Paweł Hawryło.

Podczas spotkania przy śniadaniu 
zaproszeni przedsiębiorcy wygłosili te-
matyczne prezentacje dotyczące szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości, szczegól-
nie w obszarze działalności Wydziału 
Leśnego oraz Wydziału Biotechnologii  
i Ogrodnictwa. W dyskusji wzięli udział 
przedsiębiorcy m.in. z firmy INTERMAG 
sp. z o.o., Spółdzielni Socjalnej Merchant, 
Fundacji  „Z Miłości do Gór”, reprezen-
tanci Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tak-
że licznie reprezentowana kadra naukowo
-badawcza z Uniwersytetu Rolniczego. 

Uczestnikami spotkania byli  również 
brokerzy innowacji z uczelnianego Cen-

trum Transferu Technologii oraz spółki 
celowej – Centrum Innowacji Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.  
W trakcie spotkania istniała również 
możliwość konsultacji prawnych z rad-
cą prawnym Marcinem Polakiem  
w zakresie komercjalizacji oraz transferu 
technologii. Ostatnim punktem progra-
mu był spacer po winnicy Garlicki Lamus 
(https://winnica.urk.edu.pl/) w Garlicy 
Murowanej. O procesie produkcji wina, 
sprzedawanego pod nazwą handlową 
„Uniwersyteckie Grono”, opowiedzieli: 
dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK, 
i dr inż. Przemysław Banach.

„Śniadanie z przedsiębiorcą“ to spo-
tkania świata nauki i biznesu, które mają 

Temat badawczy, realizowany na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa, prezentuje prof. 
Edward Kunicki – dziekan WBiO
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na celu promowanie i wspieranie przed-
siębiorczości wśród naukowców poprzez 
prezentacje doświadczeń przedsiębiorców 
oraz przykładów firm, które inspirują do 
poszukiwania i wdrażania własnych po-
mysłów na biznes. Spotkanie służy też 
nawiązywaniu efektywnej współpracy  
w zakresie wykorzystania badań Uniwer-
sytetu i możliwości ich wdrożenia w dzia-
łalności firm.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy 
za liczny udział w spotkaniu, a Czytel-
ników zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny projektu „Inkubator Innowacyjności  

4.0” (https://inkubator4.urk.edu.pl/) oraz 
do śledzenia mediów społecznościo-
wych Centrum Transferu Technologii 
URK (https://www.facebook.com/CT-
TURKrakow) oraz Centrum Innowacji  

(https://www.facebook.com/centrumin-
nowacjiurkrakow).

Tekst: mgr inż. Wojciech Przywała
Zdjęcia: Krzysztof Kupiec

Warszawa, 25 maja 2022 r.

Seminarium „Rolnictwo regeneracyjne”

1. sesję Seminarium poprowadził prof. dr hab. Dariusz Grzebelus – przewodniczący Komitetu 
Nauk Agronomicznych PAN

25 maja 2022 r. w Sali Lustrzanej Pa-
łacu Staszica w Warszawie odbyło się 
seminarium naukowe pt. „Rolnictwo 
regeneracyjne”. Było ono współorganizo-
wane przez Komitet Nauk Agronomicz-
nych, Komitet Nauk Zootechnicznych  
i Akwakultury oraz Komitet Nauk Wete-
rynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej 
Akademii Nauk. Celem seminarium 
było przedstawienie i krytyczne omó-
wienie wniosków z raportu dotyczącego 
rolnictwa regeneracyjnego w Europie, 
opracowanego przez międzynarodowy 
zespół ekspertów z Komitetu Doradcze-
go ds. Nauki Akademii Europejskich 
(EASAC).

Projekt  pod  nazwą  „Inkubator  Innowacyjności 
4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakon-
kursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami 
naukowymi  i komercjalizacja wyników prac B+R 
w  jednostkach naukowych  i przedsiębiorstwach” 
w  ramach  programu  operacyjnego  Inteligentny 
Rozwój 2014–2020, działanie 4.4).

O procesie produkcji wina opowiedzieli dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK, i dr inż. 
Przemysław Banach
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Rolnictwo powoduje negatywne zmia-
ny w środowisku naturalnym i emisję 
gazów cieplarnianych. Odpowiedzią 
może być rolnictwo łączące produkcję 
z ochroną i odbudową ekosystemów.  
O tym mówi nowy raport europejskich 
Narodowych Akademii Nauk „Rolnic-
two regeneracyjne w Europie”. System 
żywnościowy świata oparty jest na rolnic-
twie. Jednak intensywna uprawa dopro-
wadziła nie tylko wylesienia i przekształ-
cenia gruntów, ale także przyczyniła się 
do zanieczyszczenia wody i powietrza. Aż 
30% uwalnianych do atmosfery gazów 
cieplarnianych pochodzi z rolnictwa.

Odpowiedzią na ten problem jest 
rolnictwo regeneracyjne, czyli uprawa, 
która chroni i odbudowuje grunty rolne  
i otaczające je ekosystemy. We wspólnym 
raporcie naukowców – przedstawicieli 
Europejskich Akademii Nauk – analizo-
wano możliwości przekształceń w skali 
globalnej zgodnie z założeniami rolnic-
twa regeneracyjnego.

Naukowcy z Komitetu Doradczego 
ds. Nauki Akademii Europejskich (ang. 
European Academies’ Science Advisory 
Council, EASAC) szukali odpowiedzi na 
kilka pytań: czy przekształcenie global-

nego systemu żywnościowego zmniejszy 
zanieczyszczenie środowiska (poprzez 
inwestycje w badania i innowacje oraz 
w niewielkie gospodarstwa rolne)? Czy 
zmiany pozwolą uniknąć głodu i ubó-
stwa?; czy zmiany ułatwią dostęp do 
zdrowej żywności, a jednocześnie zwięk-
szą różnorodność biologiczną?

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej seminarium: https://konfe-
rencja.pan.pl/rolnictwo-regeneracyjne/, 
gdzie można zapoznać się z raportem 

EASAC oraz obejrzeć pełny zapis semi-
narium. Ten sam zapis jest również do-
stępny bezpośrednio w serwisie YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=A-
woWKaHnZwU.

Tekst: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
przewodniczący Komitetu Nauk  

Agronomicznych PAN,
współogranizator seminarium

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Seminarium „Rolnictwo regeneracyjne”  w sali Lustrzanej pałacu Staszica w Warszawie

Udział Centrum Transferu Technologii  
i Centrum Innowacji URK w I ECO KONGRESIE
Kraków, 24 maja 2022 r.

24 maja w Auditorium Maximum UJ 
odbył się I ECO KONGRES. W ramach 
wydarzenia spotkali się przedstawiciele 
nauki, biznesu oraz samorządów, którzy 
podjęli się wspólnego dialogu w aspekcie 
wyzwań środowiskowych, jakie są obec-
ne we współczesnym świecie. Gościem 
specjalnym był ambasador Szwajcarii  
w Polsce, pan Jürg Burri.

Swoją ofertę prezentowali wystawcy 
firm technologicznych oraz uczelni wyż-
szych i samorządów, jak choćby: ABB, 
EPSON, Airly, Grupa Azoty, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego. Stoisko wystawiennicze zor-
ganizowali także brokerzy z Centrum 
Transferu Technologii Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie oraz Centrum 

Innowacji Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie Sp. z o.o., obecni na im-
prezie w składzie: mgr inż. Karolina 
Woźnica, mgr Wojciech Borówka, 
mgr inż. Wojciech Przywała. Jednostki 
reprezentował dr inż. Tomasz Czech, 
prof. URK. Brokerzy podejmowali rów-
nież próby znalezienia odpowiednich 
partnerów biznesowych dla uczelnia-
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nych zespołów badawczo-naukowych 
biorących udział w projekcie „Inkubator 
Innowacyjności 4.0” (więcej informacji 
o projekcie: inkubator4.urk.edu.pl).

Zaprezentowano też instalacje nauko-
we, w tym trzy wynalazki z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, tj. łazik rolni-
czy Hugo (https://eco.uj.edu.pl/?p=623), 
mikrofalowe urządzenie do niszczenia 
roślin inwazyjnych Hogweed (https://
eco.uj.edu.pl/?p=813) oraz SoilBioregener 
– innowacyjny nawóz o właściwościach 
hydrobiomikroaktywnych do regeneracji 
gleb produkcyjnych (https://www.face-
book.com/SoilBioregener).

W ramach kongresu odbyły się sesje 
panelowe. Ze strony Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie wystąpili: dr Anna 
Wisła-Świder, prof. URK, z Wydziału 
Technologii Żywności oraz dr hab. inż. 
Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. 
URK, z Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji oraz mgr Wojciech Borówka 
– broker innowacji URK.

Podczas wydarzenia miała miejsce pro-
mocja książki pt. Za pięć dwunasta koniec 

świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny 
głosem wielu nauk pod redakcją dr hab. 
Katarzyny Jasikowskiej, prof. UJ (In-
stytut Socjologii UJ) oraz dr. Michała Pa-
łasza (Instytut Kultury UJ). Można było 
również obejrzeć wystawę pt. CLEAN- 

TECH – technologia dla zielonej przy-
szłości, przygotowaną przez Ambasadę 
Szwajcarii w Polsce. Tematyka wystawy 
dotyczyła m.in. gospodarki wodnej, rol-
nictwa, elektromobilności, recyklingu  
i energetyki.

Organizatorami EKO KONGRESU 
byli: Uniwersytet Jagielloński, Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Ambasada Szwajca-
rii w Polsce; Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie był partnerem wydarzenia. 

Więcej informacji o I ECO KON-
GRESIE: https://eco.uj.edu.pl/.

Tekst i zdjęcia: 
mgr inż. Wojciech Przywała 

Brokerzy innowacji URK: mgr inż. Karolina Woźnica i mgr inż. Wojciech Przywała

1. sesję Seminarium poprowadził prof. dr hab. Dariusz Grzebelus – przewodniczący Komitetu 
Nauk Agronomicznych PAN
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Reprezentanci naszej Uczelni: prof. dr 
hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkie-
wicz – prorektor ds. nauki, prof. dr hab. 
inż. Andrzej Sechman – prorektor ds. 
współpracy z zagranicą, dr inż. Tomasz 
Czech, prof. URK – dyrektor Centrum 
Transferu Technologii URK, a także mgr 
Marcin Gałan – pełnomocnik rektora 
ds. projektów EGD wzięli udział w 33. 
Międzynarodowym Kongresie CIRIEC 
(Centre International de Recherches et 
d’Information sur l’Economie Publique, 
Sociale et Coopérative), który odbywał 
się od 13 do 15 czerwca 2022 r. w Wa-
lencji.

Konferencję uświetnił prezenta-
cją otwierającą wydarzenie prof. Paul 
Krugman – przedstawiciel Uniwersytetu 
Princeton (USA) oraz London School of 
Economics, zdobywca Nagrody Nobla  
z ekonomii w 2008 r. Podczas wydarze-
nia, w ramach walnego zgromadzenia sie-
ci CIRIEC, prof. dr hab. inż. Andrzej 
Sechman przedstawił potencjał Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, a Uniwersytet został oficjal-
nie przyjęty jako członek sieci. Natomiast 
dr inż. Tomasz Czech, prof. URK,  
w ramach sesji tematycznych zaprezento-
wał model zarządzania innowacjami na 
Uniwersytecie Rolniczym pt. Open In-
novation Space at the Universiy of Agricul-
ture in Krakow – „The technology transfer 
in agriculture – from university research to 
innovation”.

29 kwietnia 2022 r., podczas dorocz-
nego walnego zgromadzenia CIRIEC 
International,  Uniwersytet Rolniczy 
został jednogłośnie przyjęty w poczet 

członków tej sieci. CIRIEC, czyli Mię-
dzynarodowe Centrum Badań i Infor-
macji o Gospodarce Publicznej, Spo-
łecznej i Spółdzielczej, to pozarządowa 
międzynarodowa organizacja naukowa  
z siedzibą w Liège (zob. s. 14).

Efektem wyjazdu było oficjalne za-
twierdzenie członkostwa w sieci CIRIEC 
International krakowskiej uczelni jako 
pierwszej instytucji naukowej z Polski oraz 
nawiązanie nowych kontaktów z przed-
stawicielami instytucji z całego świata. 

Liczymy na to, że wymiana spostrzeżeń i 
pomysłów w zakresie współpracy, nauki, 
biznesu i administracji różnych szczebli 
przyczyni się do rozwoju Uniwersyte-
tu Rolniczego i zaowocuje w przyszłości 
międzynarodowymi projektami.

Więcej informacji na temat CIRIEC 
można znaleźć na stronie https://www.
ciriec.uliege.be/en/.

Tekst: mgr Marcin Gałan, MBA
pełnomocnik rektora ds. projektów EGD

Walencja, 13 – 15 czerwca 2022 r.

Delegacja URK na XXXIII Międzynarodowym 
Kongresie CIRIEC w Walencji

Kongres CIRIEC w Walencji: dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – dyrektor Centrum Transferu 
Technologii URK, prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. nauki, prof. 
dr hab. inż. Andrzej Sechman – prorektor ds. współpracy z zagranicą i mgr Marcin Gałan – 
pełnomocnik rektora ds. projektów EGD
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Nowe studia podyplomowe: rzemieślniczy 
wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej

Na Wydziale Technologii Żywności 
Uniwersytetu Rolniczego otwarto nowy 
kierunek studiów podyplomowych: rze-
mieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i 
nowoczesnej.

Studia kierowane są do absolwentów 
studiów wyższych magisterskich, inży-
nierskich i licencjackich wydziałów o kie-
runku technologia żywności i żywienia, 
rolnictwo, zootechnika lub pokrewnych. 
O przyjęciu na studia, jeśli kandydat 
spełnia wymagania (złożone dokumenty), 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Słuchacze zdobędą i udoskonalą wie-
dzę z zakresu rzemieślniczego wyrobu 

żywności tradycyjnej i regionalnej, a tak-
że poznają sposoby wytwarzania żywno-
ści nowoczesnej.

Absolwent studiów podyplomowych 
pogłębi: ogólną wiedzę z zakresu żywie-
nia człowieka oraz złożonych procesów 
technologii żywności, ich wzajemnych 
powiązań oraz roli człowieka w ich kształ-
towaniu; zapozna się z tematyką produk-
cji żywności tradycyjnej i nowoczesnej, 
z uwzględnieniem aspektów prawnych, 
społecznych i środowiskowych; praktycz-
nymi umiejętnościami umożliwiającymi 
rzemieślniczy wyrób żywności bezpiecz-
nej o wysokiej jakości.

Studia prowadzone są w formie week-
endowych zjazdów od października do 
lipca. Trwają 2 semestry i obejmują łącz-
nie 5–6 sobotnio-niedzielnych spotkań 
dydaktycznych w semestrze. Ponadto 
przewidziano dodatkowe terminy na sesje 
egzaminacyjne oraz egzamin dyplomowy.

Łączna liczba godzin dydaktycznych 
wynosi 195. Składa się on z 6 modułów 
(po 3 w każdym semestrze), w tym z 19 
przedmiotów (70 godzin wykładów i 125 
godzin ćwiczeń) i egzaminu dyplomowe-
go. Liczba punktów ECTS 30.

Źródło: https://podyplomowe.urk.edu.pl/
index/site/8280

Fot. ivabalk (Pixabay.com)
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URK będzie współpracować ze szkołą w Bibicach
Bibice, 10 maja 2022 r.

Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu 
Rolniczego, dr hab. inż. Andrzej Bog-
dał, prof. URK, i dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Bibicach – mgr Anna Górka podpisali 
umowę o współpracy obu jednostek.

W spotkaniu udział wzięli także: dy-
rektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, 
mgr Anna Soblik, a także wicedyrekto-
rzy szkoły w Bibicach: mgr Eliza Emer-
la, mgr Katarzyna Goraj-Zębala i mgr 
inż. Monika Sikoń. Nie zabrakło także 
przewodniczącej rady rodziców szkoły – 
pani Izabeli Kowalczyk-Sakwy, a także 
przedstawicieli samorządu uczniowskie-
go: przewodniczącego Szymona Praż- 
mowskiego (klasa 8b), zastępcy Michel-
le Szczepańskiej (klasa 7b) oraz sekreta-
rza Tymoteusza Drozda (klasa 8e).

Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego 
na spotkaniu obecni byli: prof. dr hab. 
inż. Aneta Kopeć – prodziekan ds. dy-
daktycznych i studenckich na Wydziale 
Technologii Żywności, która odpowia-
dać będzie za realizację zapisów umowy,  
a także dr inż. Michał Szanduła – dy-
rektor Centrum Kultury i Kształcenia 
Ustawicznego oraz mgr inż. Izabella 
Majewska – rzecznik prasowy URK.

Celem umowy jest wspólne promo-
wanie nauk rolniczych i przyrodniczych  
w skali lokalnej i regionalnej oraz współ-
praca przy tworzeniu inicjatyw zwią-
zanych z szeroko rozumianą edukacją 
młodzieży.  Uniwersytet objął patronat 
nad klasami, które w ramach zajęć lek-
cyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk 
na nauczanie przedmiotów rolniczych, 
przyrodniczych, biologicznych i chemicz-
nych, związanych z kierunkami kształ-
cenia prowadzonymi przez Uczelnię.  

W ramach umowy pracownicy naukowi 
Uniwersytetu przeprowadzać będą zaję-
cia z uczniami Szkoły na zaproponowane 
przez nią tematy. Dzieci będą też miały 
możliwość uczestniczenia w zajęciach la-
boratoryjnych i pokazach eksperymental-
nych z zakresu chemii.

Podpisanie umowy o współpracy odby-
ło się podczas Szkolnego Tygodnia Zdro-
wia, który miał miejsce na terenie szkoły. 
W ramach wydarzenia odbywają się m.in. 
akcje promujące zdrowy tryb życia, poga-
danki, warsztaty, konkursy z nagrodami, 
czy pokazy. Dzieci tej szkoły od najmłod-
szych lat mają wpajane zasady zdrowego 
trybu życia, co także zgodne jest z progra-
mem kształcenia i filozofią Uniwersytetu 
Rolniczego, a w szczególności Wydziału 
Technologii Żywności URK.

Obecni na spotkaniu reprezentanci 
Uczelni zaproszeni zostali do grona Ko-
misji Konkursowej, gdzie ocenili część 
prac wykonanych przez Uczniów, a tak-
że wysłuchali recytacji wierszy w wy-
konaniu wyróżnionych, najmłodszych 
Uczniów Szkoły. Wszystkie prezentacje 
bardzo przypadły do gustu reprezentan-
tom jury, dlatego wybór najlepszych był 
bardzo trudny. Z uczniami wybranych 
klas spotkamy się już niedługo w murach 
Uniwersytetu.

Tekst: mgr inż. Izabella Majewska
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Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. 
Andrzej Bogdał, prof. URK, i dyrektor SP im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach – mgr 
Anna Górka podpisują umowę

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania
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Czarny Dunajec, 23 – 24 kwietnia 2022 r.

Sukces Skalnych w Czarnym Dunajcu

23 i 24 kwietnia 2022 r. w sali widowisko-
wej Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Czarny Dunajec odbyły się przesłuchania 
konkursowe XXXVII „Muzykowania na 
Duchową Nutę”. Muzykanci i śpiewa-
cy ludowi z całego Podhala zawitali do 
Czarnego Dunajca, żeby wspomnieć An-
drzeja Knapczyka-Ducha z Cichego i jego 
bogatą i oryginalną twórczość. Śpiewki  
i nuty, które grał i tworzył, zabrzmiały  
w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych 
uczestniczących w konkursie na przemian 
z tradycyjnymi, starodawnymi nutami gó-
ralskimi. Cieszy fakt, że z roku na rok po-
większa się liczba uczestników konkursu.

Jury w składzie: Anna Trebunia
-Wyrostek, Tadeusz Watycha i Bar-
tłomiej Kudasik oceniło prezentacje  
w następujących kategoriach: „muzyki”, 
„instrumentaliści”, „grupy śpiewacze”  
i „śpiewacy soliści” w trzech grupach wie-
kowych. Grand Prix w kategorii „muzy-
ki” zdobył Studencki Zespół Góralski 
„Skalni” działający przy Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie. Za najlepsze-
go instrumentalistę jury uznało Euge-
niusza Karkoszkę z Lipnicy Wielkiej,  
a za najlepszy zespół śpiewaczy i zdo-
bywcę Grand Prix uznano również ze-
spół Skalnych.

Laureaci Grand Prix i I miejsc w kate-
goriach dziecięcej, młodzieżowej i doro-
słej: instrumentaliści, soliści i grupy śpie-
wacze są rekomendowani na sierpniowy 
Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, In-
strumentalistów, Śpiewaków, Drużbów  
i Starostów Weselnych w Bukowinie Ta-
trzańskiej, organizowany w ramach Fe-
stiwalu Folkloru Polskiego 56. „Sabało-
wych Bajań”.

Redakcja  
(na podstawie materiałów prasowych  

Centrum Kultury i Promocji  
Gminy Czarny Dunajec)ni
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Zespół instrumentalny Skalnych – zdobywca Grand Prix XXXVII „Muzykowania na Duchową Nutę”; źródło: ckip.org
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BIEG NA X PIĘTRO
Za nami kolejne edycje międzywydzia-
łowego współzawodnictwa sportowego, 
których organizatorem były Studium 
Wychowania Fizycznego Uniwersyte-
tu Rolniczego, klub uczelniany AZS,  
Uczelniana Rada Samorządu Studentów 
oraz Dom Studencki „Oaza”.

18 maja studenci rywalizowali w bie-
gu na X piętro domu studenckiego Oaza.  
W kategorii kobiet zwycieżczyniami 
zostały: 1. Kinga Nędza (Wydział 
Inżynierii Produkcji i Energetyki),  
2. Anna Milena (Wydział Biotechnologii 
i Ogrodnictwa), 3. Karolina Przeworska 
(Wydział Leśny), a w kategorii mężczyzn 

Kraków, 18 i 25 maja 2022 r.

Biegiem po kampusie

W  kategorii kobiet biegi przełajowe wygrały: 
1. Karolina Przeworska (WL), 2. Weronika 
Kucharska (WRE), 3. Agata Bzinkowska (WTŻ)

Wśród mężczyzn najlepsi byli: 1. Adam Sliż,  
2. Mateusz Kłapouchy, 3. Karol Bil (wszyscy  
z WL)

Uczestnicy biegu na X piętro w towarzystwie prorektora ds. kształcenia – dr. hab. inż. Andrzeja Bogdała, prof. URK (pośrodku)
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Koszykarze Uniwersytetu Rolniczego 
zakończyli najlepszy sezon w swojej historii!
Opole, 26 – 29 maja 2022 r.

Koszykarze Uniwersytetu Rolniczego  
w miniony weekend zakończyli najbar-
dziej udany sezon rozgrywek akademic-
kich w swojej historii. W finałach Akade-
mickich Mistrzostw Polski, które od 26 
do 29 maja odbywały się w Opolu, zdo-
byli srebrny medal w typie uczelni spo-
łeczno--przyrodniczych, a w klasyfikacji 
generalnej zostali 8. akademicką drużyną 
kraju. Warto nadmienić, że byliśmy jak 
dla nas o krok od koszykarskiego „raju”.

W meczu o pierwszą czwórkę zabra-
kło odrobiny szczęścia, a wyższość rywali  
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, czyli ostatecznie 3. drużyny, 
musieliśmy uznać dopiero po dogrywce. 
Warto jednak zaznaczyć, że w klasyfika-
cji generalnej koszykarze naszego Uni-
wersytetu okazali się najlepszą drużyną  
z Krakowa. Akademickim Mistrzem Pol-
ski został AZS Politechniki Opolskiej, 
który wyprzedził drużyny Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podobnie jak w Akademickich Mistrzo-
stwach Małopolski wyprzedziliśmy naszych 

rywali zza miedzy: AGH i krakowski Uni-
wersytet Ekonomiczny. Brawo, Panowie!

Skład „srebrnej” drużyny koszykarzy: 
Tomasz Palmowski (kapitan), Karol Si-
wak, Marcin Siwak, Radosław Chorab, 
Patryk Michałowski, Maksymilian Ja-

kubek, Paweł Fleszar, Paweł Tabaka, 
Olaf Bloda, Aleksander Wolszczak, Ja-
kub Dyngosz, Maciej Flisiak; trenerem 
jest Marek Paulisch.

Tekst: Agnieszka Jurgała
Studium Wychowania Fizycznego

8. drużyna Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce – AZS UR Kraków

trzy pierwsze miejsca zdobyli: 1. Dawid 
Sołtys (Wydział Inżynierii Środowiska  
i Geodezji), 2. Sebastian Słaby (WIŚiG), 
3. Karol Bil (WL). 

Nagrody zwycięskim zawodnikom 
wręczył prorektor ds. kształcenia – dr 
hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK. 

BIEGI PRZEŁAJOWE
Kolejną imprezą sportowo-rekreacyjną 
były międzywydziałowe biegi przełajowe,  

zorganizowane 25 maja na terenie kam-
pusu przy al. 29 Listopada. W kategorii  
kobiet triumfowały: 1. Karolina Przewor- 
ska (WL), 2. Weronika Kucharska (Wy-
dział Rolniczo-Ekonimiczny), 3. Agata  
Bzinkowska (Wydział Technologii Żyw-
ności), zaś w kategorii mężczyzn zwycie-
żyli reprezentanci WL: 1. Adam Sliż, 
2. Mateusz Kłapouchy, 3. Karol Bil.

Zwycięzcom serdeczne gratulujemy  
i zachęcamy społeczność akademicką do 

udziału w kolejnych edycjach tych popu-
larnych zawodów.

Opracowanie:
Studium Wychowania Fizycznego
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XX Ogólnopolskie Dni Owada
Kraków, 27 – 29 maja 2022 r.

„Nie pozwólmy im zginąć” –  to hasło 
tegorocznych, jubileuszowych, XX Ogól-
nopolskich Dni Owada, które przez trzy 
dni (27–29 maja) odbywały się w budyn-
ku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie.

Zwiedzających powitał prof. Kazi-
mierz Wiech – pomysłodawca i twórca 
Dni Owada, których pierwsza edycja 
odbyła się w roku 1999. W uroczystym 
otwarciu wydarzenia udział wzięli: prof. 
Andrzej Bogdał – prorektor ds. dydak-
tycznych URK, dr Michał Szanduła – 
dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia 
Ustawicznego, Magdalena Boś (CKiKU)  
i Alina Wróbel – przedstawicielka IDC 
Polonia.

W trakcie wydarzenia prezentowane 
były kolekcje żywych owadów egzotycz-
nych i krajowych – szkodników, owa-
dów karmowych, owadów wodnych, ko-
profagów, owadów społecznych, leśnych 
i drapieżnych. Można było zobaczyć 
owady preparowane, obrazy ze skrzydeł 
motyli, kolekcję roślin owadożernych  
z Ogrodu Botanicznego UJ i fotografie o 
tematyce entomologicznej. Prezentowa-
na była także kolekcja motyli z Muzeum 
Arthropoda w Bochni i kolekcja motyli 
egzotycznych z Motylarni w Czaplach 
Wielkich. Zwiedzający podziwiać mogli 
zbiór wyjątkowych dzieł – obrazów two-
rzonych ze skrzydeł motyli przez afry-
kańskie dzieci. Przygotowano też wiele 
atrakcji dla dzieci, m.in. „owadzie” tatu-
aże i zajęcia plastyczne.

W pierwszy dzień Dni Owada w auli 
Centrum Kongresowego URK zorga-
nizowano popularnonaukowe wykłady:     
Nie pozwólmy im zginąć – prof. dr. hab. 
inż. Kazimierza Wiecha,  Owady chro-
nione przez leśników dr. hab. inż. Piotra 
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Uroczyste otwarcie XX Ogólnopolskich Dni Owada; przemawia prof. Kazimierz Wiech, dalej 
stoją kolejno: prof. Andrzej Bogdał – prorektor ds. dydaktycznych URK, dr Michał Szanduła – 
dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego, Magdalena Boś (CKiKU) i Alina Wróbel – 
przedstawicielka IDC Polonia

Bliskie spotkanie z patyczakiem
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Bilańskiego, prof. URK, Czy wiesz, co 
robią żuki gnojowe, gdy Ty jesteś w szko-
le? dr. hab. Andrzeja Górza (Uniwer-
sytet Pedagogiczny w Krakowie), Owady 
nasi sprzymierzeńcy dr hab. inż. Elżbie-
ty Wojciechowicz-Żytko, Dlaczego nie 
wszystkie rośliny są zjadane przez owady 
dr inż. Iwony Kamińskiej, Jak rośliny 
chwytają owady i co z tego wynika mgr. 
inż. Wojciecha Makowskiego.

Atrakcją wydarzenia były też wystawy 
fotograficzne. Zaprezentowano kolekcję 
zdjęć Włodzimierza Puchalskiego, ab-
solwenta Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Geodezji URK, a także zbiór fotografii 
autorstwa pracowników Wydziału Rolni-
czo-Ekonomicznego URK: prof. dr. hab. 
inż. Dariusza Ropka i prof. dr hab. inż. 
Janiny Gospodarek.

Trzydniowe wydarzenie wzbudziło jak 
zwykle ogromne zainteresowanie, czego 
z radością gratulujemy organizatorom  
i wystawcom.

Otwarciu XX Ogólnopolskich Dni Owa-
da towarzyszyło zasianie łąki kwietnej 
pod budynkiem Wydziału Leśnego. To 
efekt współpracy Uniwersytetu z firmą 
IDC Polonia – właścicielem marki Ver-
bena, która zajmuje się m.in. sprzedażą 
nasion kwiatów. W planach jest zasianie 
kwiatów na wszystkich trawnikach kam-
pusu przy al. 29 Listopada.

Opracowanie: Redakcja
Zdjęcia: mgr inż. Gabriel Wojcieszek

Od lewej: Alina Wróbel – przedstawicielka IDC Polonia, właściciela marki Verbena, prof. Andrzej 
Bogdał – prorektor ds. dydaktycznych URK i mgr inż. Izabella Majewska – rzecznik prasowy URK 
gotowi do siania łąki kwietnej

Życie korników zaciekawiło wielu zwiedzających
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Badanie opinii członków wspólnoty 
akademickiej Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie jako jeden z etapów ubiegania się  
o uzyskanie loga HR Excellence in Research

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
(URK) ubiega się o uzyskanie loga „HR 
Excellence in Research”, które przyznaje 
Komisja Europejska instytucjom badaw-
czym wdrażającym zasady Europejskiej 
Karty Naukowca (European Charter for 
Researchers) i Kodeksu Postępowania 
przy Rekrutacji Pracowników Nauko-
wych (Code of Conduct for the Recruitment 
of Researchers), tj. dwóch kluczowych 
dokumentów europejskiej polityki w za-
kresie zwiększania atrakcyjności warun-
ków pracy i rozwoju kariery naukowców.  
W związku z powyższym 10 listopada 
2021 r., zgodnie z zarządzeniem Rektora 
nr 172/2021, została powołana Komisja 
Rektorska HR ds. Wdrożenia Europej-
skiej Karty Naukowca i Kodeksu Postę-
powania przy Rekrutacji Pracowników 
Naukowych w Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie. Skład osobowy komisji 
obejmuje:

• komitet  sterujący  (prof. dr hab. 
inż. Andrzej Sechman – prorektor ds. 
współpracy z zagranicą, prof. dr hab. 
inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – 
prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. 
Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. 
ogólnych);

• podkomisję ds.  analizy  aktów praw-
nych (grupa robocza WG1), której celem 
działań jest identyfikacja luk występują-
cych pomiędzy zasadami Karty i Kodeksu 
a regulaminami i procedurami obowią-
zującymi na Uniwersytecie Rolniczym w 

Krakowie oraz przygotowanie listy kon-
trolnej OTM-R (mgr Ewa Weyssenhoff, 
mgr inż. Anna Gibowska-Sikora, mgr 
Alina Handzlik, mgr Maciej Oleksiak);

• podkomisję  ds.  przeprowadzenia  
i analizy wyników ankiety (grupa robocza 
WG2), której celem działań jest przygo-
towanie badania ankietowego mającego 
na celu identyfikację luk pomiędzy za-
sadami Karty i Kodeksu a przepisami  
i procedurami obowiązującymi na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie (prof. 
dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. 
dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski,  
dr hab. inż. Michał Ciach, prof. URK, 
dr inż. Łukasz Paluch, mgr Natalia Gu-
mulak);

• podkomisję  ds.  przygotowania  ra-
portu HR (grupa robocza WG3), której 
cel stanowi przygotowanie strategii HR-
S4R (dr Szymon Sikorski, prof. dr hab. 
Małgorzata Kotula-Balak, dr hab. inż. 
Renata Bączek-Kwinta, prof. URK,  
dr inż. Krzysztof Tokarz, prof. URK, 
dr hab. inż. Tadeusz Gargula, dr hab. 
inż. Zbigniew Kowalczyk, dr inż. Anna 
Stępień, lic. Patrycja Witek);

• podkomisję ds. kontaktów z Komisją 
Europejską i aktualizacji danych na stro-
nie internetowej (grupa robocza WG4), 
której celem działalności jest przeprowa-
dzenie na Uczelni kampanii informacyj-
nej dotyczącej procesu wdrażania HSR4R 
i przygotowania ostatecznych wersji do-
kumentów do wprowadzenia do systemu 

elektronicznego Euraxess oraz stworzenie 
i aktualizacja angielsko- i polskojęzycz-
nych stron internetowych dotyczących 
„HR Excellence in Research” (mgr Do-
minika Dankiewicz, mgr Paulina Czu-
ryłowska, mgr inż. Mateusz Ponikie-
wicz, mgr Joanna Najder-Zapotoczny, 
mgr inż. Izabella Majewska).

W wyniku dotychczasowych dzia-
łań Komisji na przełomie czerwca i lipca 
2022 r. do konsultacji społeczności URK 
przedstawiono dokument pt. Plan działań 
w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej 
Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania 
przy Rekrutacji Pracowników Naukowych 
w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, tj. „Strategię HR-
S4R URK”. Jednym z etapów przygo-
towania Strategii było przeprowadzenie 
badań ankietowych wśród pracowników 
i doktorantów URK  na temat warun-
ków pracy i procesów rekrutacji. Ba-
dania te przeprowadzono w dniach od  
1 marca do 5 marca oraz od 23 marca do 
26 marca 2022 r. Analiza i ocena uzyska-
nych wyników stanowiły jeden z filarów 
rozpoczęcia procedury wdrożenia zasad 
Europejskiej Karty Naukowca (EKN)  
i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji 
Pracowników Naukowych (KPRPN) na 
URK, której cel stanowi uzyskanie presti-
żowego znaku HR Excellence in Research. 

Kwestionariusz ankiety przygotowa-
ny został przez podkomisję ds. przepro-
wadzenia i analizy wyników ankiety,  
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a następnie zatwierdzony przez Rektor-
ską Komisję ds. wdrożenia Europejskiej 
Karty Naukowca i Kodeksu Postępowa-
nia przy Rekrutacji Pracowników Na-
ukowych w Uniwersytecie Rolniczym  
w Krakowie. Kwestionariusz został również 
zaakceptowany przez Rektorską Komisję 
ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem 
Ludzi. W celu zapewnienia dużej reprezen-
tatywności społeczności akademickiej an-
kieta skierowana została do czterech grup 
respondentów, tj.: pracowników badaw-
czych, dydaktycznych, badawczo-dydak-
tycznych oraz doktorantów (tab. 1).

Liczba osób, które wzięły udział  
w badaniu ankietowym, wyniosła łącz-
nie 384 osoby i była równa wyznaczonej 
minimalnej liczebności próby, co pozwa-
la stwierdzić, że uzyskane wyniki badań 
ankietowych są reprezentatywne dla 
ogółu pracowników badawczych i dokto-
rantów URK. Skonstruowany dla bada-
nych grup respondentów kwestionariusz 
ankietowy zawierał skategoryzowany ze-
stawy pytań o charakterze zamkniętym. 
Sformułowane pytania dotyczyły czte-
rech obszarów tematycznych z zakresu 
warunków pracy i procesów rekrutacji 
pracowników na URK, zgodnych z wy-
tycznymi (zasadami) Europejskiej Karty 
Naukowca (EKN) i Kodeksu Postępo-
wania przy Rekrutacji Pracowników Na-
ukowych (KPRPN), tj.:

• obszar I – aspekty etyczne i zawodowe, 
• obszar II – rekrutacja,
• obszar III – warunki pracy i ubezpie-

czeń społecznych,

• obszar IV – szkolenia i rozwój.
W celu określenia stopnia akceptacji 

poglądów, procesów oraz cech na bada-
ny temat zastosowano 5-stopniową skalę 
Likerta, będącą rodzajem strategii pomia-
rowej stosowanej w kwestionariuszach 
ankiet i wywiadach z kwestionariuszem. 
Przyjęta kafeteria możliwych do zazna-
czenia odpowiedzi obejmowała następują-
ce warianty: „zdecydowanie tak”, „raczej 
tak”, „trudno jednoznacznie stwierdzić”, 
„raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”. 
Dodatkowo ww. skalę uzupełniono o od-
powiedź: „nie mam zdania”. Podejście to 

pozwoliło na określenie postaw respon-
dentów wobec konkretnych oddziaływań, 
zachowań, zdarzeń, obiektów, projektów 
bądź problemów dotyczących analizo-
wanych zjawisk. Ankieta zawierała także 
jedno pytanie otwarte, którego celem było 
umożliwienie respondentom wyrażenia 
opinii, jakie jeszcze inne istotne problemy 
z zakresu wyżej wymienionych obszarów 
tematycznych powinny zostać uwzględ-
nione w ankiecie. 

Badania ankietowe przeprowadzono  
z wykorzystaniem elektronicznych for-
mularzy nie wymagających logowania, 
co zapewniło pełną anonimowość i do-
browolność. Ponadto, udzielenie odpo-
wiedzi na wszystkie pytania nie było 
obwiązkowe. Celem przeprowadzonych 
badań ankietowych było pozyskanie 
materiału empirycznego, który stanowił 
podstawę dla oceny stopnia spójności wa-
runków pracy i procesów rekrutacji pra-
cowników URK z zasadami zawartymi 
w Europejskiej Karcie Naukowca (EKN)  
i Kodeksie Postępowania przy Rekruta-
cji Pracowników Naukowych (KPRPN).  

Płeć:

Pracownicy:

Doktoranci
Brak 
wska-
zań badawczy dydaktyczni

naukowo- 
-dydaktyczni

w tym:

osób % osób % osób % osób % osób

- kobiety
- mężczyźni
- brak wskazań

8
5
0

61,5
38,5
0,0

6
10
4

30,0
50,0
20,0

147
129
27

48,5
42,6
8,9

16
13
2

51,6
41,9
6,5

17

Suma 13 100,0 20 100,0 303 100,0 31 100,0 17

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 2022

Grupy respondentów Liczba respondentów
Liczba pracowników 
zatrudnionych na URK 

Procentowy udział 
respondentów 

 pracownicy badawczy 
 pracownicy dydaktyczni
 pracownicy badawczo-dydaktyczni
 doktoranci

brak wskazań

13
20
303
31
17

28
86
617
140
-

46,4
23,3
49,1
22,1
-

Ogółem 384 871 44,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 2022

Liczba osób, które wzięły udział w badaniu

384

w tym:

kobiety mężczyźni brak wskazań / inna odpowiedź

osób % osób % osób %

180 46,9 159 41,4 45  11,7

Tabela 2. Podział ankietowanych osób ze względu na płeć i przynależność do bada-
nej grupy respondentów (N=384)

Tabela 1. Grupy osób objętych badaniami ankietowymi

ni
e t

yl
ko

 n
au

ka



41

Identyfikacja braków i niedociągnięć  
w tym zakresie posłużyła do przygotowa-
nia planu obejmującego podjęcie działań 
nakierowanych na ich efektywne ograni-
czenie i likwidację, a także sposoby ich 
operacjonalizacji.

Spośród  ankietowanych ponad 46% 
stanowiły kobiety, a udział mężczyzn 
kształtował się na poziomie bliskim 41%. 
Około 13% respondentów nie udzieliło 
odpowiedzi na pytanie dotyczące wskaza-
nia swojej płci, a jedna z ankietowanych 
osób określiła ją jako „inna”. Należy nad-
mienić, że przy udzielaniu odpowiedzi 
dotyczącej przynależności do danej płci 
ankietowani poproszeni zostali o jej wpi-
sanie w przeznaczonym do tego miejscu. 

Wśród osób, które udzieliły odpowiedzi 
na zadane w ankiecie pytania, najmniejszy 
udział stanowili reprezentanci pracowni-
ków badawczych (niespełna 3,5%) oraz 
osoby należące do grupy pracowników dy-
daktycznych (ponad 5%). Niewielki udział 
przedstawicieli tych dwóch grup wynika  
z ich małego udziału w ogólnej liczbie pra-
cowników zatrudnionych na URK. Mała 
liczebność respondentów, którzy podjęli 
się wypełnienia ankiety, pomimo szeroko 
zakrojonej wśród tej grupy członków spo-
łeczności akademickiej kampanii infor-
macyjnej, charakteryzowała także grupę 
doktorantów, gdzie ich udział kształtował 
się na poziomie 8% tj. 31 osób,  z czego 
ponad połowę (51,6%) stanowiły kobiety, 
42,6% mężczyźni, a 2 osoby nie wskazały 
odpowiedzi w tym zakresie.

Najliczniejszą grupę ankietowanych 
stanowili pracownicy badawczo-dydak-
tyczni, gdzie ich udział w ogólnej liczbie 
osób uczestniczących w badaniu ankieto-
wym kształtował się na poziomie bliskim 
79%, co wynika z kolei z faktu, iż tego 
rodzaju grupa stanowi najliczniejszą grupę 
spośród osób zatrudnionych na URK ogó-
łem. Warto nadmienić także, że w grupie 
tej 48,5% stanowiły kobiety, a 42,6% to 
mężczyźni (tab. 2).

Podział respondentów ze względu na 
wiek wskazuje, że najliczniejszą grupę sta-

nowiły osoby z przedziału od 45 do 54 lat, 
których udział wynosił ponad 33% ogó-
łu. Udział kobiet w tej grupie kształtował 
się na poziomie bliskim 44%, a mężczyzn  
w okolicach 46%. Około 10% ankieto-

wanych nie wskazało swojej płci. Dużą 
liczebność wśród biorących udział w an-
kiecie miały także osoby w  wieku poni-
żej 34 lat (19,5%) oraz od 35 do 44 lat 
(ok. 25%), gdzie w pierwszej z nich ko-

Cecha
Ogółem

Płeć

Kobiety Mężczyźni Brak wskazań

osób % osób % osób % osób %

Wiek:

poniżej 34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-64 lat
powyżej 64 lat

brak wskazań

75
95
128
51
11
24

19,5
24,7
33,3
13,3
2,9
6,3

43
60
56
16
2
3

57,3
63,2
43,8
31,4
18,2
12,0

26
30
59
34
8
2

34,7
31,6
46,1
66,7
72,7
8,0

6
5
13
1
1
19

8,0
5,3
10,2
2,0
9,1
80,0

Suma 384 100 180 - 159 - 45 -

Tytuł (stopień) naukowy (zawodowy)*:

profesor (R4)
doktor habilitowany (R3)
doktor (R2)
magister (R1)

brak wskazań

38
140
127
52
27

9,9
36,4
33,0
13,5
7,3

14
66
66
28
6

36,8
47,1
52,0
53,8
21,4

20
66
50
21
2

52,6
47,1
39,4
40,4
7,1

4
8
11
3
29

10,5
5,7
8,7
5,8
71,4

Suma 384 100 180 - 159 - 45 -

Stanowisko zatrudnienia:

profesor
profesor uczelni
adiunkt
asystent 
inne stanowisko

brak wskazań

43
140
109
34
30
28

11,2
36,4
28,3
8,8
7,8
7,5

17
68
52
23
16
4

39,5
48,6
47,7
67,6
53,3
13,8

22
66
44
9
13
5

51,2
47,1
40,4
26,5
43,3
17,2

4
6
13
2
1
29

9,3
4,3
11,9
5,9
3,3
69,0

Suma 384 100 180 - 159 - 45 -

Jednostka zatrudnienia

WRE
WL
WHiBZ
WIŚiG
WBiO
WIPiE
WTŻ
UCMW
OMEiI

brak wskazań

56
29
45
35
56
35
65
16
7
40

14,5
7,5
11,7
9,1
14,5
9,1
16,9
4,2
1,8
10,6

30
6
28
20
25
5
48
7
3
8

53,6
20,7
62,2
35,7
71,4
14,3
73,8
43,8
42,9
19,5

23
21
15
33
7
26
15
8
2
9

41,1
72,4
33,3
58,9
20,0
74,3
23,1
50,0
28,6
22,0

3
2
2
3
3
4
2
1
2
23

5,4
6,9
4,4
5,4
8,6
11,4
3,1
6,3
28,6
58,5

Suma 384 100 180 - 159 - 45 -

Objaśnienia do tabeli 3: * R1 - Naukowiec Pierwszego Stopnia (do ukończenia doktoratu), R2 - 
Uznany Naukowiec (posiadacz stopnia doktora lub jego odpowiednika, który nie jest jeszcze w pełni 
niezależny), R3 - Doświadczony Naukowiec (naukowiec, który osiągnął poziom niezależności), R4 
- Wiodący Naukowiec (naukowiec realizujący własny obszar badań) (https://euraxess.ec.europa.eu/eu-
rope/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors 2022). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 2022

Tabela 3. Charakterystyka ankietowanych osób ze względu na płeć i inne cechy (N=384)
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biety stanowiły blisko 58%, a mężczyźni 
około 35%, podczas gdy w drugiej udział 
ten wynosił odpowiednio 63,2% oraz 
31,6%. Spośród ankietowanych przyna-
leżnych do tych grup wiekowych na py-
tanie dotyczące wskazania swojej płci nie 
odpowiedziało odpowiednio 8% i 5,3%. 
Najmniej respondentów było w wieku 
powyżej 64 lat (niespełna 3%), z czego  
2 osoby to kobiety, a 8 mężczyźni. Warto 
zauważyć także, że wśród osób w wieku 
od 55 do 64 lat, które wypełniły ankie-
tę, wystąpiła wyraźna przewaga męż-
czyzn (66,7%) nad kobietami (31,4%), 
przy udziale tej grupy wiekowej w liczbie 
badanych wynoszącym ponad 13%. Re-
spondenci, którzy nie udzielili odpowie-
dzi na pytanie dotyczące swojego wieku, 
stanowili natomiast 6,5% ogółu ankieto-
wanych (tab. 3).

Wśród osób, które wzięły udział  
w badaniu, najliczniejszą grupę stanowi-
li pracownicy zatrudnieni na stanowisku 
profesora uczelni (36,4%) oraz adiunk-
ta badawczo-dydaktycznego (28,3%).  
W pierwszej z tych grup zauważalna jest 
niewielka przewaga kobiet (48,6%) nad 
mężczyznami (47,1%), przy 4,3% braku 
wskazań w tym zakresie. Podział według 
płci wskazuje także na większą liczbę 
kobiet (47,7%) w stosunku do mężczyzn 
(40,4%) w grupie adiunktów, gdzie blisko 
12% osób nie określiło swojej płci. Do 
najmniej licznych grup biorących udział 
w ankiecie zaliczyć można asystentów 
badawczo-dydaktycznych (8,8%) oraz 
pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach określonych mianem „inne” 
(7,8%). Jak wynika z przeprowadzonych 
badań, osoby zatrudnione na stanowisku 
profesora stanowiły natomiast 11,2%,  
a liczba respondentów, którzy nie udzie-
lili odpowiedzi dotyczącej zajmowanego 
stanowiska, oscylowała w okolicach 7,5% 
ogółu ankietowanych.

Analizując rozkład ankietowanych 
ze względu na posiadany tytuł (stopień) 
naukowy (zawodowy), zauważyć można, 
że największy udział stanowiły osoby ze 

stopniem naukowym doktora habilitowa-
nego (R3; 36,7%), gdzie zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni stanowią ponad 47% 
spośród ogółu ankietowanych tej grupy. 
Drugą co do liczebności jest natomiast 
grupa pracowników posiadających sto-
pień naukowy doktora (R2), tj. 127 osób, 
co daje 33% ogółu badanych. W grupie 
tej, podobnie jak w przypadku pracowni-
ków oraz doktorantów z tytułem zawodo-
wym magistra (R1), stanowiącej 13,5% 
ogółu ankietowanych, zarysowuje się 
przewaga kobiet (R2: 52%, R1: 53,8%) 
nad mężczyznami (R2: 39,4%, R1: 
40,4%). Jedyną grupę, która charaktery-
zuje się większą liczbą mężczyzn (52,6%) 
niż kobiet (36,8%), stanowią pracowni-
cy posiadający tytuł naukowy profesora 
(R4), gdzie ich udział w ogóle ankieto-
wanych wynosi 11,2%. Warto nadmie-
nić także, że około 7% respondentów nie 
wskazało, jaki posiada tytuł (stopień) na-
ukowy (zawodowy).

Charakteryzując strukturę pracow-
ników według jednostek ich zatrudnie-
nia na URK, stwierdzono, iż największą 
grupę stanowili pracownicy Wydziału 
Technologii Żywności (WTŻ), Wydzia-
łu Biotechnologii i Ogrodnictwa (WBiO) 
oraz Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 
(WRE), gdzie ich udział w badaniu an-
kietowym wynosił odpowiednio: 16,9%, 
14,5% i 14,5%. Wśród pracowników 
tych jednostek organizacyjnych Uczelni 
zauważalna jest także wyraźna przewaga 
kobiet (WTŻ – 73,8%,  WBiO – 71,4%, 
WRE – 53,6%) nad mężczyznami 
(WTŻ – 23,1%, WBiO – 20,0%, WRE 
– 41,1%). Odmienną proporcją kobiet do 
mężczyzn charakteryzuje się natomiast 
Wydział Leśny (WL), którego udział 
w ogólnej liczbie respondentów wynosi 
7,5%, oraz Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki (WIPiE), gdzie liczba an-
kietowanych stanowiła 9,1% badanych. 
Być może jedną z przyczyn dysproporcji 
płciowej na ww. wydziałach jest charak-
terystyka i specyfika dyscypliny, którą 
częściej preferują mężczyźni. I tak na 

WL udział kobiet, które wzięły udział w 
badaniu, wynosił niespełna 20,7%, a na 
WIPiE jedynie 14,3%, przy udziale męż-
czyzn kształtującym się na poziomie od-
powiednio: 72,4% oraz 74,3%. 

W przeprowadzonych badaniach an-
kietowych najmniejsza liczba badanych 
wskazała natomiast jako miejsce pracy 
jednostkę ogólnouczelnianą – Ośrodek 
Medycyny Eksperymentalnej i Innowa-
cyjnej (OMEiI) – 7 osób oraz Uniwer-
syteckie Centrum Medycyny Weteryna-
ryjnej (UCMW) – 16 osób, co łącznie 
stanowi ok. 6%. Udział pracowników po-
zostałych wydziałów URK kształtował się 
następująco: Wydział Hodowli i Biologii 
Zwierząt (WHiBZ) – 11,7%, a Wydział 
Inżynierii Środowiska i Geodezji (WIŚiG)  
– 9,1%. Warto nadmienić także, że po-
nad 9% respondentów nie udzieliło od-
powiedzi na pytanie dotyczące jednostki 
zatrudnienia na URK.

W celu określenia stopnia zaimple-
mentowania na Uniwersytecie Rolniczym  
w Krakowie zasad będących podstawą 
Europejskiej Karty Naukowca (EKN) 
oraz związanego z nią Kodeksu Postępo-
wania przy Rekrutacji Pracowników Na-
ukowych (KPRPN) przyjęto następujące 
progi procentowe:

0,0–25,0% – zasada niezaimplemento-
wana (oznaczenie: -/-),

25,1–50,0% – zasada częściowo zaim-
plementowana (oznaczenie: -/+),

50,1–75,0% – zasada w znacznej mie-
rze zaimplementowana (oznaczenie: +/-),

75,1-100,0% – zasada zaimplemento-
wana (oznaczenie: +/+).

Wskazane powyżej przedziały wartości 
odnoszą się do sumy odpowiedzi pozy-
tywnych udzielonych przez respondentów 
biorących udział w badaniu ankietowym, 
przy czym za takie uznano wybór warian-
tu „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”,  
a w przypadku zasad, do których odnosiło 
się więcej niż jedno pytanie, posłużono się 
średnim wynikiem odpowiedzi pozytyw-
nych dla wszystkich przypisanych do da-
nej zasady pytań (tab. 4, 5, 6 i 7). 
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Zasady EKN Treści pytań Odpowiedzi pozytywne

Wolność badań  
naukowych

Pytanie 1. Proszę wyrazić swoją opinię, czy macie Państwo wpływ na tematykę, którą się zajmujecie lub będziecie się 
zajmować w badaniach naukowych?

92,4 %

Zasady etyczne Pytanie 2. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w pracy zawodowej i naukowej w Uczelni przestrzegane są normy etyczne? 72,9 %

Odpowiedzialność zawo-
dowa

Pytanie 3. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy naukowi Uczelni przestrzegają zasad odpowiedzialności zawodo-
wej, takich jak np. unikanie plagiatu, poszanowanie własności intelektualnej?

78,6 %

Profesjonalne podejście

Pytanie 4. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy naukowi znają nadrzędne cele strategiczne Uczelni, w jakie wpi-
sują się prowadzone przez nich badania i związane z nimi mechanizmy finansowania?
Pytanie 5. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy naukowi Uczelni informują swoich przełożonych (lub inne osoby 
występujące w roli fundatorów badań) o wszelkich zmianach w toku badań, takich jak: opóźnienie, zawieszenie, posze-
rzenie lub zawężenie zakresu badań itp.?

59,1 %

Zobowiązania wynikające z 
umowy lub przepisów

Pytanie 6. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy naukowi znają i respektują powszechnie obowiązujące oraz we-
wnętrzne (uczelniane) przepisy, regulujące warunki pracy w Uczelni?

76,0 %

Odpowiedzialność
Pytanie 7. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy naukowi Uczelni są świadomi swojej odpowiedzialności wobec 
pracodawcy lub innych fundatorów badań za rzetelne i transparentne zarządzanie finansami prowadzonych badań?

84,1 %

Zasady dobrej praktyki w 
badaniach naukowych

Pytanie 8. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni przestrzegane są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania obowiązków zawodowych i prowadzenia badań naukowych?
Pytanie 9. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni przestrzegane są przepisy prawa krajowego dotyczące wymagań  
w zakresie ochrony danych i poufności informacji?
Pytanie 10. Proszę wyrazić swoją opinię, czy Uczelnia wdrożyła strategię tworzenia kopii zapasowych na wypadek utra-
cenia danych wskutek awarii technologii teleinformatycznych?  

61,2 %

Upowszechnianie, wykorzy-
stywanie wyników

Pytanie  11.  Proszę wyrazić  swoją  opinię,  czy Uczelnia wspiera współpracę  z  biznesem/ przemysłem oraz  innymi  ze-
wnętrznymi podmiotami?
Pytanie 12. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system wsparcia pracowników naukowych 
w zakresie współpracy z gospodarką (np. z podmiotami z obszaru biznesu lub przemysłu itp.)?
Pytanie 13. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni podejmowane są działania w celu popularyzacji i promocji badań 
naukowych?
Pytanie 14. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system wsparcia pracowników naukowych 
w zakresie upowszechniania wyników badań?

57,9 %

Zaangażowanie społeczne
Pytanie 15. Proszę wyrazić swoją opinię, czy podejmowane w Uczelni badania naukowe mają istotne znaczenie dla roz-
woju gospodarki i społeczeństwa?

68,8 %

Zasada niedyskryminacji*

Pytanie 16. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni występują przejawy dyskryminacji (np. ze względu na płeć, wiek, 
orientację seksualną, światopogląd, przekonania polityczne)?
Pytanie 17. Czy uważacie Państwo, że byliście w sposób niesprawiedliwy traktowani przez przełożonych lub współpra-
cowników w Uczelni?
Pytanie 18. Czy zdarzyło się, że ktoś z Państwa kolegów lub koleżanek z pracy uważał, że był niesprawiedliwie traktowa-
ny przez przełożonych lub współpracowników w Uczelni?
Pytanie 19. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni istnieją procedury przeciwdziałania zjawiskom nierówności lub 
dyskryminacji?

35,0 %

Systemy oceny pracow-
niczej

Pytanie 20. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni funkcjonuje przejrzysty i sprawiedliwy system oceny pracy zawo-
dowej i naukowej pracownika?
Pytanie  21.  Proszę wyrazić  swoją  opinię,  czy w ocenie  okresowej  pracowników naukowych w odpowiednim  stopniu 
uwzględniane  są  następujące  osiągnięcia:  liczba  publikacji;  patenty, wynalazki, wdrożenia;  pozyskiwanie  i  realizacja 
projektów badawczych; prowadzenie zajęć dydaktycznych i sprawowanie opieki naukowej; działalność organizacyjna; 
działalność upowszechnieniowa; mobilność oraz współpraca krajowa i międzynarodowa? 

56,8 %

Objaśnienia do tabeli 4: * pozytywne odpowiedzi na pytania dotyczące zasady niedyskryminacji należy interpretować jako wskazujące na jej wdrożenie w 
URK; źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 2022

Tabela 4. Wyniki badania ankietowego dotyczącego poziomu implementacji zasad EKN w obszarze I – aspekty etyczne i zawodowe
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Zasady EKN Treści pytań Odpowiedzi pozytywne

Rekrutacja (EKN) 
Pytanie 22. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni istnieją przejrzyste procedury (zasady) rekrutacji pracowników 
naukowych, dostosowane do rodzaju oferowanego stanowiska?

62,2 %

Rekrutacja (KPRPN) 

Pytanie 23. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni jasno określone zostały zasady zatrudnienia młodych adeptów 
nauki (naukowców ze stopniem naukowym doktora)?
Pytanie 24. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni jasno określone zostały kryteria rekrutacji i zatrudniania pracow-
ników ze stopniem doktora lub wyższym?

60,2 %

Wybór kadr (KPRPN)
Pytanie 25. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni przestrzegane są procedury (zasady) rekrutacji pracowników?
Pytanie 26. Proszę wyrazić  swoją opinię,  czy nabór na wolne  stanowiska pracy prowadzony  jest przez  kompetentną 
komisję rekrutacyjną, posiadającą odpowiednie doświadczenie w ocenie kandydatów?

57,2 %

Przejrzystość (KPRPN)

Pytanie 27. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w procesie rekrutacji Uczelnia informuje kandydatów o kryteriach wyboru?
Pytanie 28. Proszę wyrazić swoją opinię, czy osoba biorąca udział w procesie rekrutacji jest w pełni informowana o per-
spektywach rozwoju zawodowego i naukowego w Uczelni?
Pytanie 29. Proszę wyrazić swoją opinię, czy czas przeznaczony na zgłaszanie ofert zatrudnienia w ramach postępowania 
rekrutacyjnego jest wystarczająco długi?

57,3 %

Ocena zasług (KPRPN)
Pytanie 30. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w procesie rekrutacji komisja dokonuje obiektywnej oceny kwalifikacji aka-
demickich i zawodowych w oparciu o ogłoszone wcześniej kryteria?

56,0 %

Odstępstwa od porządku 
chronologicznego życiory-
sów (KPRPN)

Pytanie 31. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w procesie rekrutacji komisja uwzględnia dodatkowe osiągnięcia oraz kwa-
lifikacje naukowe i zawodowe kandydatów/ek, przedstawione w formie dołączonych do podania dodatkowych doku-
mentów?

47,4 %

Uznawanie doświadczenia 
w zakresie mobilności 
(KPRPN)

Pytanie 32. Proszę wyrazić swoją opinię, czy komisja postrzega jako cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca nastę-
pujące doświadczenia w zakresie mobilności: pobyt w innym kraju/ regionie; pobyt w innym środowisku naukowym (np. 
staż post-doc); staż w instytucji z otoczenia gospodarczego; zmianę dyscypliny lub sektora  w trakcie kariery naukowej; 
doświadczenia w zakresie mobilności wirtualnej (zdalnej współpracy przy pomocy sieci elektronicznych)?

44,9 %

Uznawanie kwalifikacji 
(KPRPN)

Pytanie 33. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w procesie rekrutacji komisja  ocenia w sposób ilościowy i jakościowy na-
stępujące osiągnięcia kandydata/ki: patenty, wynalazki, wdrożenia; doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji 
projektów badawczych; doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych; doświadczenie w zakresie sprawo-
wania opieki naukowej; inne wybitne osiągnięcia?

48,7 %

Staż pracy (KPRN)
Pytanie 34. Proszę wyrazić swoją opinię, czy komisja rekrutacyjna, oceniając kwalifikacje kandydata/ki, uwzględnia ca-
łokształt przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej i dotychczasowych osiągnięć?

63,3 %

Nominacje podoktorskie 
(KPRPN)

Pytanie 32b. Proszę wyrazić swoją opinię, czy komisja postrzega jako cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca nastę-
pujące doświadczenia w zakresie mobilności: pobyt w innym środowisku naukowym (np. staż post-doc)?

31,5 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 2022

Zasady EKN Treści pytań Odpowiedzi pozytywne

Uznanie zawodu 
Pytanie 35. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy naukowi Uczelni, niezależnie od posiadanego stopnia naukowe-
go, są traktowani w swoim środowisku jak profesjonaliści, czyli osoby zajmujące się inicjowaniem lub tworzeniem nowej 
wiedzy, produktów, procesów, metod i systemów oraz zarządzaniem projektami? 

55,2 %

Środowisko badań 
naukowych 

Pytanie 36. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni pracownicy mają zapewniony dostęp do odpowiedniej infrastruk-
tury (np. laboratoria, narzędzia, sprzęt itp.)?

58,6 %

Warunki pracy 
Pytanie 37. Proszę wyrazić swoją opinię, czy Uczelnia zapewnia elastyczne warunki pracy (zróżnicowane godziny pracy, 
pracę w niepełnym wymiarze godzin, telepracę, urlop naukowy)?

79,9 %

Stabilizacja oraz stałe 
zatrudnienie 

Pytanie 38. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni oferowane są stabilne warunki zatrudnienia? 80,7 %

Tabela 5. Wyniki badania ankietowego dotyczącego poziomu implementacji zasad EKN i KPRN w obszarze II – rekrutacja

Tabela 6. Wyniki badania ankietowego dotyczącego poziomu implementacji zasad EKN w obszarze III – Warunki pracy  
i ubezpieczeń społecznych
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Finansowanie i wynagro-
dzenie 

Pytanie 39. Proszę wyrazić swoją opinię, czy Uczelnia zapewnia sprawiedliwe i atrakcyjne warunki wynagradzania pra-
cowników na każdym etapie kariery?
Pytanie 40. Proszę wyrazić swoją opinię, czy Uczelnia zapewnia świadczenia w zakresie ubezpieczenia społecznego (w 
tym: zasiłek chorobowy, rodzinny, prawa emerytalne itp.) na każdym etapie kariery, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami krajowymi oraz sektorowymi umowami zbiorowymi?
Pytanie 41. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni  istnieją formy, narzędzia, procedury, struktury   organizacyjne, 
służące finansowaniu badań naukowych?
Pytanie 42.  Proszę wyrazić  swoją opinię,  czy w Uczelni  osoby prowadzące badania naukowe uzyskują wystarczające 
wsparcie w procesie ubiegania się o środki finansowe, służące do realizacji tych badań?
Pytanie 43.  Proszę wyrazić  swoją opinię,  czy w Uczelni  osoby prowadzące badania naukowe uzyskują wystarczające 
wsparcie w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych i organizacji prac związanych z realizacją pro-
jektów naukowych?

53,4 %

Równowaga płci 
Pytanie 44. Proszę wyrazić swoją opinię, czy zarówno kobiety,  jak  i mężczyźni zatrudnieni w Uczelni mają stworzone 
jednakowe warunki umożliwiające rozwój osobisty, zawodowy oraz naukowy?

74,0 %

Rozwój kariery zawodowej 

Pytanie 45. Proszę wyrazić swoją opinię, czy Uczelnia wspiera rozwój zawodowy i naukowy pracowników?
Pytanie 46. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni istnieje strategia rozwoju pracowników na różnych etapach ka-
riery zawodowej i naukowej?
Pytanie 47. Proszę wyrazić swoją opinię, czy system wymiany kadr (zatrudniania młodych adeptów nauki) zapewnia 
efektywny rozwój Uczelni?
Pytanie 48. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system wsparcia rozwoju zawodowego  
i naukowego osób niepełnosprawnych?

40,4 %

Wartość mobilności 
Pytanie 49. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy zatrudnieni w Uczelni mają stworzone dogodne warunki wspie-
rające ich mobilność?

49,7 %

Dostęp do doradztwa 
zawodowego 

Pytanie 50. Proszę wyrazić swoją opinię, czy pracownicy naukowi na każdym etapie kariery zawodowej mogą skorzystać 
z doradztwa zawodowego, które oferuje Uczelnia?

20,6 %

Prawa własności intelek-
tualnej 

Pytanie 51. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w pracy zawodowej i naukowej w Uczelni przestrzegane są zasady poszano-
wania i ochrony własności intelektualnej? 
Pytanie 52.  Proszę wyrazić  swoją opinię,  czy w Uczelni  osoby prowadzące badania naukowe uzyskują wystarczające 
wsparcie w zakresie znajomości międzynarodowych, krajowych, sektorowych i instytucjonalnych przepisów oraz norm 
prawnych, dotyczących kwestii związanych z przestrzeganiem praw własności intelektualnej?
Pytanie 53. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni istnieje procedura zapewniająca ochronę praw własności intelek-
tualnej i udział w środkach uzyskanych z komercjalizacji? 

53,7 %

Współautorstwo 
Pytanie 54. Proszę wyrazić swoją opinię, czy wkład twórczy naukowców, szczególnie doktorantów i młodych naukow-
ców, jest odzwierciedlony poprzez ich udział jako współautorów publikowanych prac naukowych?

73,4 %

Nauczanie 
Pytanie 55. Proszę wyrazić swoją opinię, czy obowiązki dydaktyczne pracowników naukowych Uczelni są odpowiednio 
doceniane (wynagradzane i w uwzględniane w procedurach oceny okresowej)?

27,9 %

Skargi/apelacje 
Pytanie 56. Proszę wyrazić  swoją opinię,  czy w Uczelni  istnieją   procedury  służące  rozpatrywaniu  skarg/apelacji pra-
cowników  naukowych, w tym także kwestii dotyczących konfliktów między opiekunami naukowymi a poczatkującymi 
naukowcami?

37,2 %

Wpływ na organy decyzyjne 
Pytanie 57. Proszę wyrazić swoją opinię, czy  interesy poszczególnych naukowców, osób zatrudnionych na podobnych 
stanowiskach, a także jednostek organizacyjnych mają swoich reprezentantów w organach Uczelni?

66,1 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 2022

Tabela 7. Wyniki badania ankietowego dotyczącego poziomu implementacji zasad EKN w obszarze IV – Szkolenia i rozwój

Zasady EKN Treści pytań Odpowiedzi pozytywne

Relacje z opiekunem naukowym 

Pytanie 58. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni przełożeni oferują wystarczający poziom wsparcia przy ubie-
ganiu się pracowników o awans zawodowy i naukowy?
Pytanie 59. Proszę wyrazić swoją opinię, czy przełożeni są pomocni w rozwiązywaniu problemów dotyczących kwe-
stii naukowych?

56,4%

Nadzór i obowiązki w zakresie 
zarządzania 

Pytanie 60. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system wsparcia rozwoju zawodowe-
go i naukowego doktorantów oraz młodych naukowców?
Pytanie 61. Proszę wyrazić  swoją opinię,  czy opiekunowie naukowi udzielają odpowiedniego wsparcia młodym 
naukowcom?

49,7%
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Z powyższych danych (opinii respon-
dentów) wynika, że spośród 40 zasad za-
wartych w Europejskiej Karcie Naukow-
ca (EKN) oraz związanym z nią Kodeksie 
Postępowania przy Rekrutacji Pracowni-
ków Naukowych (KPRPN) na Uniwer-
sytecie Rolniczym w Krakowie 28 zosta-
ło zaimplementowanych całkowicie lub  
w znacznej mierze. Częściowo wdrożono 
natomiast 11 zasad, a za niezaimplemen-
towaną uznano tylko 1 (tab. 8). Należy 
zaznaczyć jednak, że uśrednienie odpo-
wiedzi pozytywnych dla wszystkich przy-
pisanych do danej zasady pytań sprawia, 
że niektóre elementy implementacji mogą 
być czasem niedostatecznie odzwiercie-
dlone. I tak na przykład 61,2% odpowie-
dzi pozytywnych (średnia dla pytań: 8, 
9 i 10) wskazuje na zaimplementowanie 
w znacznej mierze zasad dobrej praktyki 
w badaniach naukowych, jednakże od-
powiedzi udzielone na samo pytanie 10, 
dotyczące wdrożenia przez URK strate-
gii tworzenia kopii zapasowych na wy-
padek utracenia danych wskutek awarii 
technologii teleinformatycznych, ozna-
czają małą efektywność implementacji 
tego rozwiązania, o czym świadczy licz-
ba odpowiedzi pozytywnych wynoszą-
ca 24,0%. Wynik ten świadczy zatem o 
niewielkim zainteresowaniu responden-
tów ww. strategią lub niewiedzy o jej ist-
nieniu, czego potwierdzeniem jest fakt, 
iż odpowiedzi „trudno jednoznacznie 
stwierdzić i nie mam zdania” wskazało 
łącznie 59,6% pytanych. 

Przeprowadzone badania ankie-

towe wskazują także, że pozytywne 
odpowiedzi na pytania dotyczące zasady 
niedyskryminacji (pytania: 16, 17 i 18) 
powinny być interpretowane jako wska-
zujące na wdrożenie tej zasady w znacznej 
mierze. Wciąż jednak według 14,6% re-
spondentów na URK występują przypad-
ki dyskryminacji, np. ze względu na płeć, 
wiek, orientację seksualną, światopogląd 
czy przekonania polityczne (pytanie 16). 
Ponadto 32,8% ankietowanych stwier-
dziło, że było niesprawiedliwie trakto-
wanych przez przełożonych lub współ-
pracowników na Uczelni (pytanie 17),  
a 48,2% wie, że ktoś z ich kolegów lub 
koleżanek z pracy uznał, iż był niespra-
wiedliwie traktowany (pytanie 18). Mniej 
niż połowa (44,3%) respondentów uwa-
ża z kolei, że na URK istnieją procedury 
przeciwdziałania zjawiskom nierówności 
lub dyskryminacji (pytanie 19). Może to 
wynikać w dużej mierze z faktu nieznajo-
mości procedur lub także braku napotka-
nia w swej pracy zawodowej problemów 
wymagających ich zastosowania. W celu 
zapobiegania zjawiskom nierówności lub 
dyskryminacji na URK podjęto jednak 
już stosowne działania. Między innymi 
zarządzeniem nr 44/2021 Rektora Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 
r. powołano Rektorską Komisję ds. Planu 
Równości Płci. Podstawowym i nadrzęd-
nym zadaniem Komisji było opracowanie  
i wdrożenie „Planu równości płci”, co poza 
aspektem profilaktycznym ma na celu 
poprawę komfortu pracy i studiowania  

na Uczelni. Działania równościowe ko-
ordynują także na URK pełnomocnicy 
rektora, tj. pełnomocnik rektora ds. rów-
ności oraz pełnomocnik rektora ds. osób  
z niepełnosprawnościami (patrz: https://
urk.edu.pl/pelnomocnicy.html).

Mimo satysfakcjonującej implemen-
tacji zasady dotyczącej systemów oceny 
pracowniczej (pytania 20 i 21; 56,8% 
odpowiedzi pozytywnych) odnotowa-
no, że w ocenie okresowej pracowników 
w niedostateczny sposób uwzględniane 
jest prowadzenie zajęć dydaktycznych  
i sprawowanie opieki naukowej (43,2% 
odpowiedzi pozytywnych), działalność 
upowszechnieniowa (39,1% odpowiedzi 
pozytywnych), a także mobilność oraz 
współpraca krajowa i międzynarodo-
wa (48,9% odpowiedzi pozytywnych). 
Potwierdzają to również uwagi respon-
dentów wyrażone w formie swobodnej 
wypowiedzi (pytanie 66). Podobnie 
rzecz ma się w przypadku wdrażania 
zasady upowszechniania i wykorzysty-
wania wyników badań, gdzie pomimo 
blisko 60,0% odpowiedzi pozytywnych 
wątpliwości wśród ankietowanych bu-
dzi brak dostatecznie rozwiniętego efek-
tywnego systemu wsparcia pracowni-
ków naukowych w zakresie współpracy  
z gospodarką (pytanie 12) oraz upo-
wszechniania wyników badań (pytanie 
14). Na pewne niedoskonałości przebiegu 
rekrutacji pracowników na URK wska-
zują z kolei odpowiedzi dotyczące pozio-
mu implementacji zasady odstępstwa od 
porządku chronologicznego życiorysów 

Kontynuacja rozwoju zawodo-
wego 

Pytanie 62. Proszę wyrazić swoją opinię, czy osoby zarządzające na poszczególnych szczeblach Uczelni stwarzają 
młodym naukowcom właściwe warunki rozwoju naukowego?
Pytanie 63. Proszę wyrazić swoją opinię, czy Uczelnia wspiera naukowców w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
na każdym etapie kariery?

48,0%

Dostęp do szkoleń naukowych 
oraz możliwość stałego rozwoju 
zawodowego 

Pytanie 64. Proszę wyrazić swoją opinię, czy w Uczelni obowiązują i przestrzegane są jasne kryteria delegowania 
pracowników na wydarzenia (inicjatywy) służące podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych lub naukowych (kursy, 
szkolenia, konferencje, staże itp.)?

49,5%

Opieka naukowa 
Pytanie 65. Proszę wyrazić swoją opinię, czy osoby sprawujące nadzór nad pracownikami naukowymi Uczelni mają 
odpowiednie możliwości, kompetencje i doświadczenie by ten nadzór sprawować?

51,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 2022
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(pytanie 31). Wprawdzie 47,4% odpowie-
dzi udzielonych przez respondentów ma 
charakter pozytywny, ankietowani zwra-
cają jednak często uwagę na niedostatecz-
ne uwzględnianie w procesie rekrutacji 
dodatkowych osiągnięć oraz kwalifikacji 
naukowych i zawodowych kandydatów/
kandydatek, przedstawionych w formie 
dołączonych do podania dodatkowych 
dokumentów.

Podobnie rzecz ma się w przypadku 
niedostatecznej implementacji zasady 
uznawania doświadczenia w zakresie mo-
bilności w procesie rekrutacji (pytanie 32; 
44,9% odpowiedzi pozytywnych). Wyni-
ka to głównie z problemu niedostatecz-
nego uwzględniania przez komisję rekru-
tacyjną (jako cennego wkładu w rozwój 
zawodowy naukowca) stażu w instytucji 
z otoczenia gospodarczego (48,2% od-
powiedzi pozytywnych) oraz doświad-
czenia w zakresie mobilności wirtualnej, 
czyli zdalnej współpracy przy pomocy 
sieci elektronicznych (28,3% odpowiedzi 
pozytywnych), a także z braku uwzględ-
nienia zmiany dyscypliny lub sektora  
w trakcie kariery naukowej (22,1% od-
powiedzi pozytywnych). Należy jednak 
podkreślić, że w tym przypadku znaczny 
odsetek (ponad 50% badanych) stanowi-
ły warianty odpowiedzi: „trudno jedno-
znacznie stwierdzić” lub „nie mam zda-
nia”, co można tłumaczyć tym, iż duża 
liczba respondentów nie przechodziła  
w analizowanym okresie procesu rekruta-
cji i nie ma szczegółowej wiedzy na temat 
jego przebiegu na URK. Niedostateczny 
w opinii respondentów jest także poziom 
uwzględnienia przez komisję rekrutacyj-
ną doświadczenia w zakresie prowadze-
nia zajęć dydaktycznych (gdzie wariant 
pozytywny w tym zakresie wybrało ok. 
27,0% ankietowanych) i innych wybit-
nych osiągnięć (25,3% odpowiedzi po-
zytywnych), a szczególnie doświadczenia 
w zakresie sprawowania opieki naukowej 
(23,8% odpowiedzi pozytywnych), co 
negatywnie wpłynęło na łączną ocenę 
wdrożenia zasady dotyczącej uznawania 

osiągnięć (kwalifikacji) kandydata (pyta-
nie 33; 48,7% odpowiedzi pozytywnych). 
Respondenci zwrócili również uwagę na 
zbyt małe docenianie przez komisję re-
krutacyjną pobytu w innym środowisku 
naukowym (np. staże post-doc) jako 
cennego wkładu w rozwój zawodowy 
naukowca, co sprawia, że zasadę „sta-
nowiska dla pracowników ze stopniem 
doktora” (pytanie 32b; 31,5% odpowie-
dzi pozytywnych) należy uznać za tylko 
częściowo wdrożoną na URK.

Uzyskane opinie ankietowanych 
wskazują także, iż pomimo znacznego 
stopnia zaimplementowania zasady fi-
nansowania i wynagrodzenia (pytania: 
39, 40, 41, 42 i 43; ogółem 53,4% odpo-
wiedzi pozytywnych), tylko 25% z nich 
uważa, że Uczelnia zapewnia sprawiedli-
we i atrakcyjne warunki wynagradzania 
pracowników na każdym etapie kariery 
(pytanie 39). Jako niedostateczne uznano 
również wsparcie osób prowadzących ba-
dania naukowe w procesie ubiegania się  
o środki finansowe z zewnątrz, służące 
do ich realizacji (pytanie 42; 41,9% od-
powiedzi pozytywnych), a także wsparcie 
w zakresie prawidłowego wydatkowania 
środków finansowych i organizacji prac 
związanych z realizacją projektów na-
ukowych (pytanie 43; 46,4% odpowiedzi 
pozytywnych). Wyniki badania ankieto-
wego świadczą także o niedostatecznym 
poziomie implementacji zasady „rozwój 
kariery zawodowej na URK” (pytanie: 
45, 46, 47 i 48), gdzie łącznie 40,4% re-
spondentów udzieliło odpowiedzi pozy-
tywnej na ww. pytania. Biorący udział w 
badaniu pracownicy i doktoranci URK 
wyrazili także wątpliwości co do istnienia  
na Uczelni odpowiedniej strategii rozwo-
ju pracowników na różnych etapach ka-
riery zawodowej i naukowej (pytanie 46; 
34,4% odpowiedzi pozytywnych), efek-
tywnego systemu wymiany kadr, czyli 
zatrudniania młodych adeptów nauki 
(pytanie 47; 33,6% odpowiedzi pozytyw-
nych) oraz efektywnego systemu wsparcia 
rozwoju zawodowego i naukowego osób 

niepełnosprawnych (pytanie 48; 30,7% 
odpowiedzi pozytywnych). Należy jed-
nak podkreślić znaczny udział odpowie-
dzi: „trudno jednoznacznie stwierdzić” 
lub „nie mam zdania” (razem ponad 
40%), co może świadczyć o braku zain-
teresowania ankietowanych tego rodzaju 
zagadnieniami lub ich niedostateczną 
wiedzą w tym zakresie. 

Przeprowadzone badania ankietowe 
wskazują również na potrzebę większe-
go wspierania mobilności pracowników 
Uczelni, co sugerują odpowiedzi doty-
czące stopnia wdrożenia zasady wartości 
mobilności (pytanie 49; 49,7% odpowie-
dzi pozytywnych). Warto także zwrócić 
uwagę na fakt, że zaledwie 20% ankieto-
wanych udzieliło odpowiedzi pozytyw-
nej na pytanie: „Czy pracownicy nauko-
wi na każdym etapie kariery zawodowej 
mogą skorzystać z doradztwa zawodo-
wego, które oferuje Uczelnia?” (pytanie 
50). Sytuacja ta wskazuje na bardzo niski 
poziom wdrożenia zasady dostępu do do-
radztwa zawodowego. Należy wspomnieć 
jednak, że udział odpowiedzi: „trudno 
jednoznacznie stwierdzić” czy „nie mam 
zdania” stanowił i tym razem aż 57%, co 
nasuwa przypuszczenie, że pracownicy 
mający stałe zatrudnienie na Uczelni 
nie odczuwają potrzeby korzystania  
z doradztwa zawodowego, w związku  
z tym raczej nie wykazują zainteresowania 
tymi zagadnieniami lub ewentualnie nie 
posiadają dostatecznej wiedzy na temat 
oferty URK w wyżej wymienionym 
zakresie. Zbyt mały, zdaniem respon-
dentów, jest również poziom docenia-
nia (wynagradzanie i uwzględnianie  
w procedurach oceny okresowej) obo-
wiązków dydaktycznych pracowników 
naukowych (pytanie 55; 27,9% odpo-
wiedzi pozytywnych), co spowodowało, 
że poziom wdrożenia zasady „nauczanie” 
należy uznać za niedostateczny. Dodat-
kowym potwierdzeniem takiego stanu 
rzeczy są także krytyczne uwagi wyra-
żone w formie swobodnej wypowiedzi 
(pytanie 66).
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Obszar I - Aspekty etyczne i zawodowe

Poziom implementacji* +/+ +/- -/+ -/-

Zasada EKN/KPRPN

- wolność badań naukowych
- odpowiedzialność zawo-

dowa
- zobowiązania wynikające  

z umowy lub przepisów
- odpowiedzialność

- zasady etyczne, 
- profesjonalne podejście 
- zasady dobrej praktyki  

w badaniach naukowych 
- upowszechnianie, wykorzy-

stywanie wyników 
- zaangażowanie społeczne 
- systemy oceny pracowniczej
- zasada niedyskryminacji

brak brak

Obszar II - Rekrutacja

Zasada EKN/KPRPN brak

- rekrutacja (EKN), 
- rekrutacja (KPRPN), 
- wybór kadr (KPRPN), 
- przejrzystość (KPRPN), 
- ocena zasług (KPRPN),
- staż pracy (KPRPN). 

- wolność odstępstwa od porządku chronologicz-
nego życiorysów (KPRPN)

- uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności 
(KPRPN)

- uznawanie kwalifikacji (KPRPN)
- stanowiska dla pracowników ze stopniem 

doktora (KPRPN)

brak

Obszar III - Warunki pracy i ubezpieczeń społecznych

Zasada EKN/KPRPN
- warunki pracy
- stabilizacja oraz stałe 

zatrudnienie 

- uznanie zawodu 
- środowisko badań 

naukowych 
- finansowanie i wynagro-

dzenie 
- równowaga płci 
- prawa własności intelek-

tualnej 
- współautorstwo 
- wpływ na organy decyzyjne 

- rozwój kariery zawodowej
- wartość mobilności
- nauczanie
- skargi/apelacje

- dostęp do doradztwa 
zawodowego

Obszar IV - Szkolenia i rozwój

Zasada EKN/KPRPN brak
- relacje z opiekunem nauko-

wym 
- opieka naukowa

- nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania
- kontynuacja rozwoju zawodowego
- dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość 

stałego rozwoju zawodowego

brak

Objaśnienia do tabeli 8: * (+/+) - wdrożono w pełni, (+/-) - wdrożono w znacznym stopniu, (-/+) - wdrożono częściowo, (-/-) - nie wdrożono. Źródło: 
opracowanie własne na podstawie: projektu Planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy 
Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Strategii HR4R URK (https://urk.edu.pl/zasoby/255/
strategia_hr_pl.pdf 2022)

Wyniki ankiety wskazują również na 
niesatysfakcjonującą implementację za-
sady „skargi lub apelacje” (pytanie 56; 
37,2% odpowiedzi pozytywnych), jednak 
podobnie jak w przypadku kilku innych 
pytań i tu odpowiedzi: „trudno jedno-
znacznie stwierdzić” lub „nie mam zda-
nia” stanowiły znaczący udział (łącznie 

44,8% odpowiedzi). Taka sytuacja może 
być skutkiem małej znajomości procedur 
służących rozpatrywaniu skarg lub ape-
lacji pracowników naukowych i dokto-
rantów URK, w tym także kwestii doty-
czących konfliktów między opiekunami 
naukowymi a początkującymi adeptami 
nauki lub także wynikać z faktu braku 

zetknięcia się w swej pracy zawodowej  
z problemami wymagającymi zastoso-
wania takich procedur. Udzielone przez 
respondentów odpowiedzi wskazują rów- 
nież na niski poziom wdrożenia zasad 
nadzoru i obowiązków w zakresie zarzą- 
dzania (pytania 60 i 61; średnio 49,7% 
odpowiedzi pozytywnych) oraz konty-

Tabela 8. Poziom implementacji zasad EKN i KPRPN na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (URK) w opinii pracowników 
i doktorantów objętych badaniem ankietowym
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nuacji rozwoju zawodowego (pytania 62  
i 63; średnio 48,0% odpowiedzi po-
zytywnych). Zdaniem ankietowanych 
system wsparcia rozwoju zawodowego  
i naukowego doktorantów oraz młodych 
naukowców na URK przez osoby zarzą-
dzające na poszczególnych szczeblach 
Uczelni oraz wspierania przez URK na-
ukowców w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych na każdym etapie kariery 
jest wciąż niewystarczający. Tego rodza-
ju opinie znajdują częściowe potwier-
dzenie także w uwagach wyrażonych  
w formie swobodnej wypowiedzi (py-
tanie 66). Również w przypadku opinii 
respondentów w kontekście przekonania, 
co do istnienia jasnych kryteriów dele-
gowania pracowników URK na wyda-
rzenia służące podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych lub naukowych (kursy, 
szkolenia, konferencje, staże itp.) ich ana-
liza wskazuje, iż  nieco mniej niż połowa  
z nich (49,5%; pytanie 64) uznaje dostęp 
do tego rodzaju inicjatyw oraz możli-
wość stałego rozwoju zawodowego za nie  
w pełni zadowalający. 

Przedstawiona powyżej analiza wy-
ników badania ankietowego (przepro-
wadzona przez członków podkomisji ds. 
przeprowadzenia i analizy wyników an-
kiety – grupy roboczej WG2 ), którego 
celem było uzyskanie opinii członków 
wspólnoty akademickiej Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie w zakresie wa-
runków pracy i procesów rekrutacji na 
URK wraz z przeglądem aktów prawnych 
w 40 obszarach tematycznych z zakresu 
funkcjonowania Uczelni (przeprowa-
dzonym przez członków podkomisji ds. 
analizy aktów prawnych – grupy robo-
czej WG1) pozwoliła na identyfikację 
luk pomiędzy zasadami Europejskiej 
Karty Naukowca (EKN) oraz Kodeksu 
Postępowania przy Rekrutacji Pracowni-
ków Naukowych (KPRPN) a przepisami  
i procedurami obowiązującymi na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie. Ana-
liza GAP (luk) jest bowiem procesem 
porównywania stanu obecnego ze stanem 

pożądanym dla organizacji i tworzenia 
rozwiązań, które pozwolą osiągnąć na 
URK założonych w ramach EKN oraz 
KPRPN celów, których implementacja 
jest jednym z podstawowych warunków 
uzyskania przez Uczelnie prestiżowego 
loga „HR Excellence in Research”. Pozy-
skany materiał empiryczny stanowił także 
cenne źródło informacji dla opracowania 
„Strategii HRS4R URK” oraz przygoto-
wania wniosku do Komisji Europejskiej 
przy ubieganiu się przez Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie o  logo „HR Excellence 
in Research”. Dodatkowo analiza uzyska-
nych opinii pracowników i doktorantów 
URK stanowi wartościową bazę informa-
cyjną do podjęcia działań naprawczych  
w zakresie zidentyfikowanych nieprawi-
dłowości lub służących udoskonaleniu 
tych rozwiązań, które zgodnie ze wska-
zaniami respondentów funkcjonują na 
Uczelni w sposób prawidłowy. Warto 
jednak mieć na uwadze, że pozyskane 

opinie świadczące o niewdrożeniu lub 
tylko częściowym wdrożeniu niektórych 
zasad będących podstawą EKN oraz 
KPRPN na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie są stosunkowo często skut-
kiem znaczącego udziału w udzielanych 
odpowiedziach wariantów: „trudno jed-
noznacznie stwierdzić” lub „nie mam 
zdania”. Dlatego, dokonując ostatecznej 
interpretacji rezultatów badania, po-
winno się uwzględnić wyraźną potrzebę 
poprawy efektywności działalności in-
formacyjnej w zakresie różnych ważnych 
dla pracownika lub doktoranta aspektów 
funkcjonowania Uczelni, co w praktyce 
pozwoli na bardziej obiektywne opinio-
wanie poruszonych w ankiecie zagad-
nień przez społeczność akademicką URK  
w przyszłości.

Opracowanie: dr inż. Łukasz Paluch
Katedra Ekonomii i Gospodarki  

Żywnościowej
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Fot. Sora Shimazaki
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Zajęcia „pozalekcyjne” podczas  Szkoły 
Zimowej Hodowców Bydła

Szkoła Zimowa przez ponad 25 lat ist-
nienia poszerzała na corocznych zjazdach 
nie tylko wiedzę swych uczestników do-
tyczącą nowych trendów w hodowli by-
dła; intencją organizatorów Szkoły było 
także umożliwienie jej uczestnikom po-
znania Podhala – i to zarówno od strony 
zawodowej, jak i kulturowej. Dzięki „za-
jęciom pozalekcyjnym” wyruszaliśmy na 
„ćwiczenia terenowe”, żeby zapoznać się 
z hodowlą bydła w wybranych gospodar-
stwach na Podhalu, a także z produkcją 
i przetwórstwem mleka w tym regionie, 
wizytując kilkakrotnie ówczesną Okrę-
gową Spółdzielnię Mleczarską w Nowym 
Targu, Podhalańską Spółdzielnię Mle-
czarską Mlekovita w Zakopanem, a także 
prywatny zakład produkujący oscypki.

Wycieczki wiązały się również z aktu-
alnymi wydarzeniami na Podhalu. Jedna z 
pierwszych odbyła się do Bańskiej, bowiem 
w tym czasie (początek lat 90. ubiegłego 
wieku) oddano tam do użytku pierwszy 
w Polsce Doświadczalny Zakład Geoter-
malny, dostarczający ciepłą wodę do kilku 
budynków w Bańskiej Niżnej. Głównym 
argumentem za stosowaniem energii geo-
termalnej na Podhalu jest konieczność 
ograniczenia znacznego zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego spowodowane-
go przez emisje generowane w procesie 
spalania węgla i koksu do celów ciepłow-
niczych. Kiedy w 2008 r. został otwarty   
kompleks basenów Termy Szaflary, 
zasilanych wodą termalną z miejsco-
wego odwiertu, na kolejnej wyciecz-
ce odwiedziliśmy w Szaflarach  baseny  
i  szkołę  ogrzewaną geotermalnie, a gościł 
nas wtedy wójt gminy Szaflary – Stanisław 

Ślimak, który był najdłużej (23 lata) „pa-
nującym” wójtem na Podhalu.

Dzięki wycieczkom (głównie przedpo-
łudniowym) przez kolejne lata słuchacze 
Szkoły mogli poznawać bogatą kulturę  
i charakterystyczną architekturę Podhala. 
W Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Cha-
łubińskiego zapoznawaliśmy się zarówno 
z historią Podhala, jak i Spiszu i Orawy. 
Podziwialiśmy dawną i współczesną twór-
czość górali, wyjątkowe stroje podhalań-
skie i przedmioty użytkowe (w tym łyżni-
ki i sprzęty pasterskie). Najstarsze zbiory 
etnograficzne zgromadzone w muzeum 
pochodzą z XVIII w.

Parokrotnie odwiedzaliśmy na Haren-
dzie Muzeum Jana Kasprowicza – poety, 

dramaturga, krytyka literackiego, tłuma-
cza, przedstawiciela Młodej Polski. To 
muzeum to dom z duszą, sprawiający wra-
żenie jakby dosłownie przed chwilą opu-
ścili go gospodarze. Z zainteresowaniem, 
słuchając barwnych opowieści kustosza  
o życiu Jana i Marii Kasprowiczów, oglą-
daliśmy pamiątki po poecie i jego rodzi-
nie: rękopisy, obrazy, książki, fotografie. 
Małżonkowie spoczywają nieopodal mu-
zeum w granitowym mauzoleum wg pro-
jektu Karola Stryjeńskiego.

Podczas pobytu w Szkole Zimowej 
zwiedzaliśmy obiekty znajdujące się na 
Szlaku Architektury Drewnianej Podhala. 
Podziwialiśmy perełkę stylu zakopiańskie-
go – kaplicę w Jaszczurówce, zaprojekto-

Maria Dymnicka

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem: prof. Maria Dymnicka – autorka artykułu i prof. Jan Szarek 
– organizator Szkół Zimowych
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waną w 1904 r. przez twórcę tego stylu, 
Stanisława Witkiewicza – architekta, ma-
larza, dramaturga, ojca Witkacego. Bocz-
ne witraże przedstawiające Matkę Boską 
Częstochowską z herbem Polski (Orzeł) 
oraz Matkę Boską Ostrobramską z herbem 
Litwy (Pogoń) są również jego projektu.  
Z uwagi na wartość kulturową i architek-
toniczną kapliczka jest wpisana do rejestru 
zabytków.

Kolejna wycieczka zaprowadziła nas do 
wsi Chochołów – niepowtarzalnego ży-
wego skansenu podhalańskiej zabudowy 
drewnianej objętej patronatem UNESCO. 
Na szczególną uwagę zasługuje tu „dom  
z jednej jedli”, pochodzący z XVIII w. 
Według dostępnych przekazów, został on 
wybudowany z grubych belek z pnia jed-
nej grubej jodły. Mieszkańcy dbają o swo-
je chaty. Przed świętami wielkanocnymi 
gospodarze myją drewniane belki swoich 
domostw wodą z mydłem. 

Odwiedzając parokrotnie Chochołów, 
zachodziliśmy do pracowni rzeźbiarza 
Jana Ziędera, który tworzy ludowe świąt-
ki, święte figurki, czy też szopki bożona-
rodzeniowe w różnych rodzajach drew-
na (lipa, jabłoń, grusza, dąb). Spod jego 
dłuta wychodzą prawdziwe dzieła sztuki.  
W swym domu, obok pracowni rzeźbiar-
skiej, artysta założył prywatne muzeum 
sztuki ludowej. Znajdują się tam stare 
meble i sprzęty gospodarstwa domowego, 
narzędzia rolnicze, naczynia kuchenne, 
zegary, obrazy, regionalne ubiory, a także 
rzeźby już nieżyjących twórców z Podhala. 

Przy okazji wizyty w Chochołowie 
wstępowaliśmy także do urokliwego drew-
nianego kościółka i na mały wiejski cmen-
tarz, malowniczo położony w pobliskim 
Witowie.

Podążając szlakiem architektury drew-
nianej zwiedzaliśmy zespół obiektów sa-
kralnych przy ulicy Kościeliskiej. Stoi tu 
najstarszy drewniany kościół w Zakopa-
nem, zwany Starym Kościołem pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej, który powstał  
w 1847 r. Na ołtarzu głównym znajdu-
je się kopia obrazu patronki świątyni. 

Wnętrze zdobią ludowe świątki oraz 
malowidła. Droga Krzyżowa jest ma-
lowana na szkle przez Ewelinę Pękso-
wą. Tuż obok jest murowana kapliczka 
Reginy i Pawła Gąsieniców z 1810 r. – 
najstarsza budowla sakralna w Zakopa-
nem. Stąd droga prowadzi na Cmentarz 
Zasłużonych, założony w 1848 r. przez 
ks. Józefa Stolarczyka – pierwszego pro-
boszcza Zakopanego. Na bramie zapro-
jektowanej przez Stanisława Witkiewi-
cza widnieje napis: „Ojczyzna to ziemia  
i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą ży-
cie”. Niektóre nagrobki to dzieła sztuki, 
wykonane w drewnie, metalu, rzeźbione 
motywami podhalańskimi, malowane na 
szkle. Spoczywają tu artyści, sportowcy, 
pisarze, poeci, przewodnicy tatrzańscy, 
ratownicy górscy; wszyscy ci, którzy wpi-
sali się na stałe w historię Zakopanego 
i stwarzali niepowtarzalny klimat tego 
miasta – m.in. Stanisław Witkiewicz, Ty-
tus Chałubiński, Kazimierz Przerwa-Tet-
majer, Kornel Makuszyński, Władysław 
Hasior, Sabała, czy też Helena i Stanisław 
Marusarzowie. Cmentarz Zasłużonych 
na Pęksowym Brzyzku wpisany jest do 
rejestru zabytków.

Uczestnicy Szkoły byli także w obiek-
tach sakralnych poza szlakiem: w Sank-
tuarium pw. Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach (świątynia konsekrowana 
przez św. Jana Pawła II w 1997 r., w czasie 
VI pielgrzymki do Polski) oraz w kościele 
pw. Matki Bożej Objawiającej Cudowny 
Medalik na Olczy. W kościele tym zwraca 
uwagę góralski charakter wnętrza – stylo-
we dębowe drzwi prowadzące do środka; 
stuletnie odrzwia góralskie, stanowiące 
tło dla piety rzeźbionej przez Zygmunta 
Piekacza i Wojciecha Obrochtę, oraz styli-
zowane drzwi góralskie z drewna modrze-
wiowego, które po otwarciu umożliwiają 
obejście ołtarza dookoła. W prezbiterium 
na tle witraża widnieje wykonana przez 
Michała Gąsienicę Szostaka figura Matki 
Bożej Cudownego Medalika – patronki 
kościoła.

Oprócz możliwości poznania „mate-
rialnego wymiaru kultury podhalańskiej”, 
mieliśmy także wielokrotnie okazję spotka-
nia się z wybitnymi jej przedstawicielami.

Podczas IV Szkoły Zimowej gościliśmy 
ks. Józefa Tischnera – filozofa, teologa, 
etyka, kapelana Związku Podhalan i So-
lidarności, kawalera Orderu Orła Białego, 

Spotkanie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem w klubie Euroregionu Tatry; uczestnicy Szkoły (od 
lewej): pani nierozpoznana, prof. I. Buleca (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach), 
prof. B. Čermák (Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach), prof. Marian 
Kuczaj (UP we Wrocławiu), prof. Henryk Jasiorowski (SGGW) i prof. Jan Szarek (URK)
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doktora honoris causa   Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu 
Łódzkiego. Ks. Tischner był piewcą góral-
szczyzny, któremu rozwój kultury góral-
skiej szczególnie leżał na sercu. Spotkali-
śmy się z człowiekiem niezwykłej mądrości 
i wiedzy, niesłychanie dowcipnym, cza-
rującym, wesołym, który o sobie mówił: 
„Czasami się śmieję, że najpierw jestem 
człowiekiem, potem filozofem, potem dłu-
go, długo nic, a dopiero potem księdzem”. 
Wizyta ta została upamiętniona na ścianie 
wewnątrz OW NBP Bankowiec (gdzie 
wówczas odbywała się Szkoła) tabliczką, 
na której zostały wyryte słowa ks. Tisch-
nera: „Zbłądziłem i znalazłem wspaniałe 
miejsce. Życzę serdecznie kierownictwu  
i gościom, aby śnili o aniołach, a po obu-
dzeniu nie umieli odróżnić, czy są ludźmi, 
którzy śnią, że są aniołami, czy aniołami, 
a są ludźmi”.

Wiele lat później mieliśmy okazję 
spotkać się także z Janem Kantym Paw-
luśkiewiczem w Nowym Targu – jego 
rodzinnym mieście. To człowiek-orkie-
stra; kompozytor muzyki rozrywkowej, 
teatralnej, filmowej oraz form symfonicz-
nych. O swojej muzyce mówił: „Skupiam 
się na tym, żeby zarówno przekaz, którym 
jest poezja, jak i towarzysząca jej muzyka, 
będąca tylko rodzajem doznania zmysło-
wego, wywoływały wzruszenie”. Oprócz 
komponowania pasją Pawluśkiewicza 
jest malarstwo. Jest on autorem techniki 
malarskiej żel-art. A poza tym – jak przy-
stało na Podhalańczyka – jest świetnym 
gawędziarzem. O życiu, góralszczyźnie  
i swojej twórczości opowiadał nam, wpla-
tając liczne kawały i anegdoty.

Wycieczki „szkolne” sięgały także 
poza region Podhala. Odbyliśmy piękną 
wyprawę do Kotliny Orawsko-Nowotar-
skiej  na zamek w Czorsztynie, nad  za-
porę (z elektrownią wewnątrz) i Jezioro 
Czorsztyńskie oraz do Kluszkowiec. 

Zamek w Czorsztynie ma bogatą prze-
szłość sięgającą XIII w. Wzmianki hi-
storyczne potwierdzają obecność na nim 
króla Kazimiera Wielkiego, Ludwika 

Węgierskiego, św. Jadwigi Królowej, czy 
też Władysława Warneńczyka. Upadek 
zamku rozpoczął się od dewastacji przez 
wojska kozackie w latach 1734–1735,  
w czasie walk o tron pomiędzy Au-
gustem II Sasem a Stanisławem Lesz-
czyńskim. W 1790 r., od uderzenia 
pioruna, spalił się dach zamku, co spo-
wodowało jego ogromne zniszczenie. 
Prace zabezpieczające ruiny rozpoczęto  

w latach 50. ubiegłego wieku i trwają one 
nadal. Do tej pory odbudowano część 
dziedzińca, odsłonięto relikty cylindrycz-
nej wieży obronnej z czasów Kazimierza 
Wielkiego (najstarszej murowanej części 
warowni), odbudowano także piwnice  
i kuchnię. Od 1996 r. zamek jest udostęp-
niony do zwiedzania.

Wybudowanie zapory czorsztyńskiej 
o wysokości 56 metrów umożliwiło spię-

Zapora w Czorsztynie; fot. Cortez13 (Pixabay)

Czorsztyn; od lewej: A. i P. Rydlowie, dr A. Relmberg (Norwegia), J. Szarek, dr N. Sether 
(Norwegia), dr E. Martyniuk
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trzenie wód Dunajca do maksymalnej 
wysokości 534,50 m n.p.m. Pojemność 
użytkowa Zbiornika Czorsztyńskiego 
(przy maksymalnym poziomie piętrze-
nia) to 198,0 mln m³. Najważniejszą 
jego funkcją jest ochrona przeciwpowo-
dziowa doliny Dunajca poprzez groma-
dzenie nadmiaru wody płynącej tą rzeką  
w czasie wezbrań. Ważną jest też produk-
cja energii elektrycznej przez elektrownię 
szczytowo-pompową o mocy 92 MW, 
umiejscowioną wewnątrz zapory.

Doskonałym punktem widokowym 
na Zbiornik Czorsztyński i okolicz-
ne pasma górskie Beskidu Sądeckiego, 
Pienin, Beskidu Żywieckiego oraz Tatr 
jest góra Wdżar – w Kluszkowcach, na 
granicy Gorców i Pienin. W przeszłości 
istniał na tej górze kamieniołom Snoz-
ka, eksploatujący andezyt. Obecnie góra 
Wdżar jest jednym z oficjalnych star-
towisk paralotniarzy, posiada wyciąg 
krzesełkowy dla narciarzy, bike park  
i park linowy. Kamieniołom Snozka jest 
wykorzystywany obecnie przez wspina-
czy skałkowych. Na górze Wdżar byli-
śmy podczas wizyty w Kluszkowcach  
u Kazimierza Wolskiego – hodowcy by-
dła mięsnego.

Tylko jeden raz Szkoła Zimowa odby-
ła się poza Zakopanem – w Kamiannej,  
w tamtejszym Domu Pszczelarza. Ka-
mianna, leżąca w zachodniej części re-
gionu Beskidu Niskiego, stała się najbar-
dziej znanym ośrodkiem pszczelarstwa  
w Polsce dzięki ks. Henrykowi Ostacho-
wi – pasjonatowi i znawcy tego zawodu. 
Ks. Ostach był gościem Szkoły i miał wy-
kład, którego tematem było znaczenie dla 
zdrowia człowieka produktów pszczelich 
(miodu, pierzgi, pyłku kwiatowego, pro-
polisu). W Kamiannej zwiedzaliśmy Mu-
zeum Pszczelarstwa, gromadzące urzą-
dzenia i narzędzia pszczelarskie z całej 
Polski – najstarsze pochodziły sprzed 200 
lat. Wysłuchaliśmy prelekcji o biologii, 
behawiorze i życiu pszczół. Oglądaliśmy 
pasiekę muzealną, w której zgromadzono 
liczne ule – od najstarszych, drążonych  

w pniach drzew, po nowoczesne, stosowa-
ne w przemysłowej produkcji, oraz skan-
sen uli i rzeźb, przedstawiających m.in. 
św. Ambrożego – patrona pszczelarzy.

Uczestnicy Szkoły w różny sposób 
spędzali wolny czas. Kiedy obrady roz-
poczynały się po obiedzie i nie było  
w planie wycieczek, wyruszali na space-
ry po Zakopanem, wstępując na kawę do 
„Samanty”, „Europejskiej”, czy też „Cafe 
Tygodnik Podhalański”. Inni wędrowali 
po tatrzańskich dolinach, niektórzy am-
bitnie ruszali ponad Regle. W zależności 
od aury zwolennicy białego szaleństwa 
śmigali z Kasprowego, z Butorowego,  
z Kotelnicy Białczańskiej, z Wierchu 
Rusińskiego w Bukowinie Tatrzańskiej,  
a pragnący pełnego relaksu wjeżdżali na 
Gubałówkę, aby  podziwiając panoramę 
Tatr, korzystać z marcowego słońca.

W czasie każdej Szkoły jej otwarcie  
i zakończenie zawsze miało  charakter 
uroczysty. W te dni wpisane były wystę-
py kapel góralskich. I tak, w Szkole gości-
ły między innymi „Trebunie Tutki” oraz 
kapela „Zakopiany” z jej założycielem 
Janem Karpielem Bułecką – popularyza-

torem folkloru góralskiego, muzykiem, 
tancerzem, wspaniałym gawędziarzem, 
z wykształcenia architektem. Występo-
wał także Aleksander Łodzia-Kobyliński 
„Makino” – legenda krakowskiego Zwie-
rzyńca, założyciel i lider zespołu „An-
drusy”, który kultywuje lokalny folklor. 
Towarzyszył mu legendarny „Bubu” – 
mistrz akordeonu.

Wyjątkowym wydarzeniem w trakcie 
Szkoły Zimowej był Jubileusz 70-lecia 
urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydak-
tycznej prof. Jana Szarka – pomysłodaw-
cy i głównego organizatora Szkół Zimo-
wych. Z tej okazji składaniu serdecznych 
życzeń Jubilatowi nie było końca.

W pamięci uczestników Szkoły pozo-
stało z pewnością także ognisko w Czar-
nym Dunajcu. Atmosfera była wspaniała, 
humory dopisywały. Dobrego nastroju 
nie zmącił fakt, że kulig był nietypowy, 
bo – z powodu aury – na ognisko jecha-
liśmy wprawdzie z pochodniami, ale nie 
saniami, tylko dorożkami.

Wolny czas mijał również bardzo sym-
patycznie na wieczornych „posiadach”  
i biesiadach w podgrupach. „Stara gwar-

Tatrzański potok

ni
e t

yl
ko

 n
au

ka



54

dia” spotykała się u państwa Zalewskich, 
Poczynajłów, u grupy warszawiaków  
z ówczesnej Katedry Żywienia Zwierząt, 
czy też na niezapomnianych wieczorach 
myśliwskich u państwa Chmielników. 
Zwyczaj ten był kultywowany również 
przez „młodzież”.

Amatorzy teatru mogli skorzystać ze 
spektakli w teatrze im. Stanisława Igna-
cego Witkiewicza. Teatr Witkacego to 
miejsce wyjątkowe. Publiczność traktowa-
na jest jak oczekiwani goście, mile witana 
herbatą lub lampką wina, a żegnana po 
spektaklu osobiście przez dyrektora i kie-
rownika zespołu – Andrzeja Dziuka. Teatr 
Witkacego to teatr awangardowy, taki, ja-
kim chciałby go widzieć jego  patron owia-
ny legendą – pisarz, dramaturg, malarz. 
W tym teatrze w nowatorski sposób inter-
pretowane są pozycje literatury krajowej  
i zagranicznej, tak aby sprowokować widza 
do refleksji. Niekiedy wykorzystywane są 
do realizacji sztuki miejsca nieteatralne – 

jak na przykład w spektaklu OK! – SZA 
według Witkacego, w wykonaniu Krzysz-
tofa Najbora, na podstawie Regulaminu 
firmy portretowej Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza i fragmentów jego Listów do żony, 
a także prawie nieznanych porannych pio-
senek. Spektakl ten, w którym mieliśmy 
przyjemność uczestniczyć, realizowany był 
w willi Oksza, filii Muzeum Tatrzańskie-
go. Przed spektaklem mogliśmy podziwiać 
obrazy pędzla Witkacego zgromadzone 
w Okszy. Duże wrażenie wywarła na nas 
sztuka Madame, przedstawiająca meandry 
życiowe Heleny Modrzejewskiej, która za 
życia stała się legendarną gwiazdą scen 
polskich i amerykańskich. Tekst dramatu 
napisała i wyreżyserowała Ewa Lachnit – 
krakowska dramatopisarka i reżyserka,  
a w głównej roli wystąpiła Beata Malczew-
ska, związana na stałe ze sceną Starego 
Teatru.

Podczas kolejnej Szkoły Zimowej ak-
centem kulturalnym będzie ponowne 

odwiedzenie po latach głównego gmachu 
Muzeum Tatrzańskiego na Krupówkach, 
a naszym przewodnikiem będzie Woj-
ciech Szatkowski – historyk narciarstwa, 
narciarz skiturowy, autor przewodnika 
skiturowego po Tatrach Polskich i Sło-
wackich, przewodnik tatrzański, na co 
dzień pracownik Muzeum Tatrzańskiego 
–  specjalista do spraw edukacji.

Szkoła Zimowa integruje uczestników. 
Zawiązują się znajomości, a także trwa-
łe przyjaźnie, pozostają niezapomniane 
wspomnienia. Życzę licznemu gronu naj-
młodszych  uczestników, których zapew-
ne nie dotyczy wiele z wyżej opisanych 
wspomnień, aby połknęli  bakcyl Szkoły 
Zimowej i zarażali nim innych, a uczest-
nicząc w Szkole, chłonęli nie tylko wie-
dzę, ale także piękno Tatr i Podhala z jego 
kulturą. Wierzcie mi, warto!

W artykule wykorzystano zdjęcia  
z kolekcji Marii Dymnickiej

Widok na Giewont i Czerwone Wierchy
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