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Nowe studia podyplomowe: „Rozwój obszarów 
wiejskich – aspekty gospodarowania 
przestrzenią i nieruchomościami”
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
otworzył w roku akademickim 2021/2022 
nowe studia podyplomowe pn. „Rozwój 
obszarów wiejskich – aspekty gospodaro-
wania przestrzenią i nieruchomościami”. 
Studia adresowane są do osób chcących 
doskonalić i pogłębiać wiedzę dotyczącą 
szeroko pojętego rozwoju obszarów wiej-
skich w zakresie umożliwiającym poru-
szanie się w tej szerokiej tematyce przy 
realizacji bieżących zadań w miejscu pracy 
lub przy podejmowaniu decyzji o skut-
kach przestrzennych, środowiskowych 
lub gospodarczych w odniesieniu do tych 
obszarów, zgodnie z dokumentami stra-
tegicznymi państwa. Pierwszą edycję stu-
diów podyplomowych patronatem objął 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Studia są odpowiedzią na oczekiwania 
oddolne wielu instytucji branżowych.  
W sytuacji poszerzających się zadań zwią-
zanych z rozwojem obszarów wiejskich 
– zwłaszcza w ujęciu przestrzennym 
– i rosnących zagrożeń dla środowiska 
wynikających z urbanizacji i intensyfikacji 
produkcji rolnej oraz w związku z nowym 
Planem Strategicznym dla Wspólnej 
Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 
rośnie zapotrzebowanie na specjalistów 
posiadających wiedzę umożliwiającą reali-
zację zadań publicznych i projektowych, 
w tym tych związanych z koniecznością 
poprawy struktury agrarnej, pozyskiwaniem 
gruntów pod inwestycje publiczne i spros-
taniem rygorom środowiskowym. 

Absolwent studiów podyplomowych 
nabędzie kompetencje w zakresie:

• wiedzy  ogólnej  na  temat  złożonych 
procesów rozwoju obszarów wiejskich, 

ich wzajemnych powiązań i roli człowieka 
w racjonalnej modyfikacji tych powiązań; 

• pogłębionej  wiedzy  na  temat  roz-
woju obszarów wiejskich, umożliwiają-
cej zastosowanie współczesnych metod 
kompleksowego kształtowania przestrze-
ni oraz zastosowanie zasad geodezyjnego 
urządzania tych obszarów, pozyskiwania 
gruntów i gospodarowania nieruchomo-
ściami oraz korzystania z różnych zaso-
bów informacji;

• praktycznych  umiejętności  umożli-
wiających racjonalne kształtowanie za-
sobów przestrzeni obszarów wiejskich, 
uwzględniające aspekty prawne, finanso-
we, instytucjonalne i społeczne;

• zdolności  krytycznego  rozumienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności opisu i ana- 
lizy typowych zjawisk i problemów zwią-
zanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę  
i umiejętności pomocne absolwentom 
studiów magisterskich po kierunkach 
geodezyjnych w ubieganiu się o upraw-

nienia zawodowe w zakresie geodezyjne-
go urządzania terenów rolnych i leśnych. 
Ponadto świadectwo ukończenia przed-
miotowych studiów podyplomowych 
będzie dużym atutem absolwentów re-
alizujących zadania związane z rozwojem  
i urządzaniem obszarów wiejskich.

Program studiów obejmuje 200 go-
dzin zajęć dydaktycznych prowadzonych 
w salach wykładowych lub ćwiczenio-
wych – głównie w pracowniach kompu-
terowych. Składa się on z 16 modułów,  
w tym z 15 przedmiotów (106 godzin 
wykładów i 94 godziny ćwiczeń), i eg-
zaminu dyplomowego. Łączny wymiar 
punktów ECTS wynosi 30 (po 15 w se-
mestrze). Dalsze szczegóły dostępne są na 
stronie internetowej studiów podyplomo-
wych: https://rozwoj-obszarow-wiejskich.
urk.edu.pl/.

Tekst:
dr. hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
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Kraków, 5 listopada 2021 r.

Inauguracja III edycji studiów podyplomowych 
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

5 listopada 2021 r. w Sali Senackiej Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie odbyła się inauguracja kolejnej 
– III edycji studiów podyplomowych MBA 
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”.  
Wśród zaproszonych gości byli: JM dr hab. 
inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rek-
tor UR, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, 
prof. URK – prorektor ds. kształcenia, 
pełniący bezpośredni nadzór nad przebie-
giem studiów MBA, dr hab. inż. Andrzej 
Krasnodębski, prof. URK – prodziekan 
ds. kierunków ekonomia i zarządzanie na 
Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, dr Ja-
kub Kwaśny – dyrektor Krakowskiej Szko-

ły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie, mgr Ireneusz Kurczyna – 
wiceprezes Zarządu Związku Rewizyjnego 
Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  
w Warszawie, dr hab. Józef Kania – kie-
rownik Studium MBA, dr inż. Aleksandra 
Płonka – sekretarz studiów oraz uczestnicy 
III edycji studiów w liczbie 15.

Uroczystego otwarcia III edycji studiów 
dokonał rektor URK – prof. Sylwester 
Tabor  wraz z przedstawicielami instytucji 
partnerskich realizujących studia, tj. Irene-
uszem Kurczyną – wiceprezesem Związ-
ku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  
w Warszawie oraz dr. Jakubem Kwaśnym 

– dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  
Podkreślając znaczenie kontynuacji powsta-
łej w 2018 r. inicjatywy powołania studiów 
MBA kierowanych do kadry zarządczej 
banków spółdzielczych, JM Rektor pogra-
tulował kierownictwu studiów podjętego 
zadania, zaś uczestnikom – udziału w tych 
elitarnych studiach, wskazując na potrzebę  
i znaczenie ciągłego doskonalenia warsz-
tatu w realizacji wytyczonych celów. 
Rektor zaznaczył także, iż dużą rolę  
w realizacji studiów odgrywają nasi part-
nerzy, bez których już samo otwarcie 
studiów nie byłoby możliwe. Dziękując 

Inauguracja III edycji studiów MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” odbyła się w Sali Senackiej URK
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za głos, życzył wszystkim dalszych suk-
cesów zawodowych oraz miłego pobytu  
w murach Uczelni.

Jako drugi głos zabrał dr Jakub Kwa-
śny – dyrektor Krakowskiej Szkoły Bizne-
su Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra- 
kowie. Na początku swej wypowiedzi prze-
kazał wszystkim zebranym serdeczne po-
zdrowienia od prof. UEK dr. hab. Piotra 
Buły – prorektora ds. projektów i współpracy 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
który bezpośrednio uczestniczył w tworzeniu  
i powołaniu studiów MBA na Uniwersyte-
cie Rolniczym. Zwracając się do uczestników 

III edycji słowami: „wyzwanie podjęcia stu-
diów MBA już świadczy o tym, że jesteście 
dobrymi menadżerami, ale będziecie jesz-
cze lepszymi”, podkreślił znaczenie edukacji  
i pogłębiania wiedzy w rozwoju umiejętności 
menadżerskich i kompetencji społecznych. 
Wskazał również na ważność relacji i koniecz-
ność współpracy w grupie, co ma szczególne 
znaczenie właśnie w przypadku banków spół-
dzielczych – tj. banków działających wśród 
społeczności lokalnych, będących nierzadko 
„ostatnią deską ratunku” dla klienta. Życząc 
uczestnikom nawiązywania wielu owocnych 
relacji, współpracy i korzyści ze studiów, pod-
kreślił znakomity dobór wykładowców gwa-
rantujących wysoki poziom wiedzy.  

W dalszej kolejności o zabranie głosu zo-
stał poproszony mgr Ireneusz Kurczyna 
– wiceprezes zarządu Związku Rewizyjne-
go Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  
w Warszawie. Będąc biegłym rewidentem 
zaznaczył, że na co dzień obserwuje, jak 
funkcjonują banki spółdzielcze, i  bardzo 
się cieszy, że prezesi banków spółdzielczych 
chcą się uczyć, chcą się rozwijać i podejmują 
studia MBA. Zaznaczył, że prowadzone na 
Uniwersytecie Rolniczym studia MBA gwa-
rantują realizację programu uwzględniające-
go potrzeby kadry menadżerskiej banków 

spółdzielczych. Dodał także, że słuchacze 
studiów będą mieli podczas zajęć okazję 
spotkać się ze świetnymi wykładowcami  
i specjalistami z zakresu ekonomii, finansów, 
nauki o zarządzaniu, a także i praktykami 
bankowymi, cieszącymi się dużym uzna-
niem wśród absolwentów I i II edycji studiów. 
Podkreśliwszy dobór wykładowców, dodał 
także – podobnie jak jego przedmówcy, iż 
równie ważne w studiach MBA są wzajemne 
relacje, wymiana doświadczeń i umiejętność 
nawiązywania kontaktów, dzięki czemu za-
rządzanie staje się lepsze. Na koniec dodał, 
że studia to także wyjście z rutyny, utartych 
schematów, konfrontacja poglądów, ale rów-
nież i... przedłużenie młodości.

Na koniec dr hab. inż. Andrzej Bog-
dał prof. URK – prorektor ds. kształce-
nia odczytał jako pierwszy listę obecności 
uczestników III edycji studiów MBA „Za-

rządzanie bankiem spółdzielczym”, witając 
każdego słuchacza.

Wykład inauguracyjny pt. Bankowość 
spółdzielcza w dobie post COVID wygłosił dr 
inż. Marcin Idzik ze Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tekst: dr inż. Aleksandra Płonka
Zdjęcia: Jacek Okarmus

Przemawia rektor URK – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

Dr inż. Aleksandra Płonka – sekretarz studiów 
MBA

Dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – 
prorektor ds. kształcenia odczytał listę obecności 
uczestników III edycji studiów MBA
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Kraków, 8 grudnia 2021 r.

Wizyta dr Nargiz Gurbanovej – ambasador 
Republiki Azerbejdżanu na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie

8 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie rektora UR – dr. hab. 
inż. Sylwestra Tabora, prof. URK, i prof. dr. hab. inż. An-
drzeja Sechmana – prorektora ds. współpracy z zagranicą 
z dr Nargiz Gurbanovą – ambasador Republiki Azerbejdżanu 
w Polsce. W spotkaniu uczestniczył również pierwszy sekretarz 
Ambasady Azerbejdżanu w Polsce – Sadig Babayev.  Pani Am-
basador opowiedziała o 200-letniej historii polskiego dziedzic-
twa w Azerbejdżanie oraz o dotychczasowej współpracy pomię-
dzy Azerbejdżanem a Polską.

W czasie spotkania omówiono kwestie dotyczące podjęcia 
współpracy pomiędzy Azerbejdżańskim Państwowym Uniwer-
sytetem Rolniczym (ADAU) w Gandży a Uniwersytetem Rol-
niczym w Krakowie w zakresie wymiany naukowej i studenc-
kiej. Pani Ambasador poinformowała, że takimi działaniami 
zainteresowane są władze ADAU z rektorem – prof. İbrahimem 
Həsənem oğlu Cəfərovem na czele. Dlatego podczas spotkania 
omówiono możliwości współpracy i wymiany międzynarodo-
wej pomiędzy UR a azerską uczelnią, która prowadzi badania  
i kształcenie studentów na siedmiu wydziałach:  agronomii, agro-

technologii, ekonomii rolnictwa, agrobiznesu i zarządzania, me-
dycyny weterynaryjnej i zootechniki, elektroenergetyki i techno-
logii informacyjnej oraz inżynierii. Liczba studentów wynosi ok. 
5,5 tys., a historia uczelni sięga roku 1929.

Wymiernym efektem wizyty pani Ambasador będzie podpi-
sanie umowy o współpracy pomiędzy ADAU a naszym Uniwer-
sytetem.

Opracowanie: Redakcja
Główny, historyczny gmach ADAU; fot. Urmen19 – praca własna,  
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=50071993

Od lewej: prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – prorektor ds. współpracy 
z zagrannicą UR, dr Nargiz Gurbanova – ambasador Azerbejdżanu 
w Polsce; dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rektor UR i Sadig 
Babayev – sekretarz Ambasady Azerbejdżanu; fot. Jacek Okarmus
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Kraków, 16 grudnia 2021 r.

Umowa Uniwersytetu Rolniczego  
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

16 grudnia br. podpisana została umowa 
pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie a Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Z ramienia Uczel-
ni umowę podpisał kanclerz URK – mgr 
Tomasz Szanser oraz kwestor URK – 
mgr Maciej Oleksiak, natomiast z ramie-
nia NFOŚiGW podpis złożył wiceprezes 
zarządu Artur Michalski. W wydarzeniu 
uczestniczył rektor URK – dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. URK, oraz woje-
woda małopolski Łukasz Kmita.

Przedmiotem umowy jest dofinan-
sowanie realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Termomodernizacja obiektów Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie w formie dotacji ze 
środków NFOŚiGW”. Przewidywany 
całkowity koszt realizacji zadania wy-
nosi 8 673 091 zł, w tym kwota dotacji 
wynosi 7 436 546 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje termo-
modernizację trzech budynków Uni-
wersytetu stojących przy: al. Adama 
Mickiewicza 21, ul. Czystej 21 oraz ul. 
Balickiej 253A. W ramach dofinanso-
wania przewidziano m.in.: wymianę 
stolarki okiennej, docieplenie stropów 
i ścian, wymianę instalacji centralne-
go ogrzewania, wymianę oświetlenia 
na nowoczesne oprawy ze źródłami 
światła typu LED, montaż instalacji 
fotowoltaicznej (przy ul. Balickiej). Po-
wierzchnia budynków objętych termo-
modernizacją wynosi 11 tys. m2.

Wykonanie zadania ma przyczynić 
się do zmniejszenia emisji CO2 o 239,88  
mg/rok oraz zużycia energii pierwotnej 
w budynkach publicznych (CI): 2900,75 
GJ/rok (805,8 MWh/rok). Planowana do 
wytworzenia ilość energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych wyniesie 6,04 
MWh/rok.

Termin zakończenia realizacji przed-
sięwzięcia to 30 września 2023 r.

Opracowanie:
mgr inż Izabella Majewska

Umowę podpisują: kanclerz URK Tomasz Szanser (po lewej) i wiceprezes zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski; fot. Szymon Sikorski
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Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab. inż. 
Ewa Błońska

Katedra Ekologii i Hodowli Lasu

Wydział Leśny

Ewa Błońska jest absolwentką Wydziału 
Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie. W 2005 r. obro-
niła pracę magisterską pt. Charakterystyka 
siedlisk i drzewostanów rezerwatu leśnego 
Czarna Rózga. W 2009 r. uzyskała tytuł 
doktora nauk leśnych na podstawie pracy 
pt. Ocena żyzności świeżych siedlisk niżo-
wych w oparciu o właściwości bio-fizyko- 
-chemiczne gleb leśnych. W 2016 r. uzy-
skała tytuł doktora habilitowanego nauk 
leśnych na podstawie rozprawy Effect of 
stand species composition on the enzyme 
activity and organic matter stabilization in 
forest soil. Na mocy postanowienia Pre-
zydenta RP z 27 lipca 2021 r. otrzymała 
tytuł naukowy profesora nauk rolniczych 
w dyscyplinie nauki leśne.

Praca badawcza prof. Ewy Błońskiej 
dotyczy funkcjonowania ekosystemów 
leśnych w zmieniających się warunkach 
środowiskowych. Szczególną uwagę 
poświęca badaniom biogeochemii śro-
dowiska glebowego w powiązaniu z ak-
tywnością mikrobiologiczną gleb. Bioche-
miczne właściwości gleb, w szczególności 
aktywność enzymatyczną, wykorzystuje 
w ocenie zmian zachodzących w glebach 
leśnych w efekcie oddziaływania zaburzeń 
naturalnych oraz czynników antropoge-
nicznych. Jej osiągnięcia naukowe dotyczą 
zagadnień poświęconych ocenie wpływu 

składników uwalnianych z rozkładającego 
się drewna na właściwości gleb, zwłaszcza 
aktywność biochemiczną oraz ilość i ja-
kość glebowej materii organicznej. 

Jej dorobek naukowy stanowi ponad 
125 samodzielnych lub współautorskich 
publikacji, które ukazały się w czaso-
pismach znajdujących się w bazie JCR. 
Sumaryczny impact factor prac wynosi 
160,13, indeks Hirscha 15, a łączna liczba 
punktów MNiSW za publikacje nauko-
we – 5389. W rankingu Uniwersytetu 
Stanforda w 2021 r. znalazła się w gronie 
2% najczęściej cytowanych naukowców 
na świecie. Odbyła pięć staży naukowych 
(Norwegia, Rosja, Estonia, Wielka Bry-
tania). Brała czynny udział w licznych 
konferencjach międzynarodowych. Była 
kierownikiem 7 tematów badawczych 
finansowanych przez NCN, Lasy Pań-
stwowe, Stapledon Memorial Trust UK 
oraz UR. W 8 projektach finansowanych 
przez KBN, NCN, Polsko-Norweski 
Fundusz Badań Naukowych oraz Lasy 
Państwowe była głównym wykonawcą. 

Prof. Ewa Błońska jest promotorem 
jednej obronionej i trzech realizowanych 
prac doktorskich. Dotychczas była pro-
motorem 38 prac magisterskich oraz 43 
prac inżynierskich. Pełniła funkcję opie-
kuna staży naukowych stypendystów  
z Hiszpanii i Ekwadoru. W trakcie swojej 

dotychczasowej pracy koordynowała oraz 
prowadziła zajęcia w ramach przedmio-
tów: gleboznawstwo leśne, siedliskoznaw-
stwo leśne, typologia leśna,  applied forest 
site diagnosis. W roku 2013 w ramach  
LLP-Erasmus Programme zrealizowała 
tygodniowy pobyt na Czeskim Uniwer-
sytecie Rolniczym w Pradze (Katedra 
Dendrologii i Hodowli Lasu), w trakcie 
którego przedstawiła cykl wykładów. 
Ważnym osiągnięciem dydaktycznym 
było opracowanie monografii, podręczni-
ka akademickiego: Jarosław Lasota, Ewa 
Błońska, Siedliskoznawstwo leśne na ni-
zinach i wyżynach Polski (Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
2013). Jest wykonawcą ekspozycji Mu-
zeum Gleb URK w Krakowie, szeroko 
prezentującej gleby z całej Europy.

Za swoje osiągnięcia na polu nauko-
wym, dydaktycznym i organizacyjnym 
prof. Ewa Błońska została wielokrotnie 
nagrodzona, w tym dwukrotnie nagrodą 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
sześciokrotnie nagrodami JM Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego, wyróżnieniem 
Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolni-
czych PAN oraz wyróżnieniem rozprawy 
doktorskiej przyznanym przez Radę Wy-
działu Leśnego URK.

Jej pasją są podróże, muzyka i ogród.
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Nominacje profesorskie: 
prof. dr hab.
Małgorzata Kotula-Balak

Instytut Nauk Weterynaryjnych

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak 
jest pracownikiem Zakładu Anatomii 
Zwierząt i Nauk Przedklinicznych Uni-
wersyteckiego Centrum Medycyny We-
terynaryjnej UJ-UR. Stopień naukowy 
magistra uzyskała w roku 1999, dokto-
ra – w 2003, doktora habilitowanego –  
w 2014 (Uniwersytet Jagielloński), a ty-
tuł profesora w dziedzinie nauk ścisłych 
i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki 
biologiczne – w 2021 r. Kieruje Labo-
ratorium Histopatologii oraz Zespołem 
Endokrynologii Molekularnej Zwierząt 
w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej 
i Innowacyjnej Uniwersytetu Rolniczego. 
Jest przewodniczącą Rektorskiej Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą oraz Rektor-
skiej Komisji ds. Tworzenia Uniwersytetu 
Europejskiego. Ponadto jest członkiem 
Senackiej Komisji Nauki.

Prof. Małgorzata Kotula-Balak specja-
lizuje się w badaniach z zakresu androlo-
gii ssaków. Jej zainteresowania naukowe 
obejmują hormonalną regulację funk-
cji układu rozrodczego ze szczególnym 
uwzględnieniem fizjologii oraz patologii 
interstycjalnych komórek Leydiga i pro-
cesu steroidogenezy oraz roli i mechani-
zmów działania estrogenów w gonadzie. 

W ostatnich latach badania pani Profe-
sor koncentrują się na poznaniu niege-
nowych dróg przekazu sygnału przez es-
trogeny endogenne i środowiskowe oraz 
zrozumieniu znaczenia nowo opisanych 
regulatorowych komórek tkanki inersty-
cjalnej gonady – telocytów. Komplek-
sowe badania, które prowadzi prof. Ko-
tula-Balak na poziomie komórkowym i 
molekularnym, tworzą podstawy do zro-
zumienia przyczyn zaburzenia płodności 
zwierząt towarzyszących, gospodarskich 
oraz człowieka.

Prof. Małgorzata Kotula-Balak była 
i jest kierownikiem projektów badaw-
czych z Narodowego Centrum Nauki 
(m.in. SONATA BIS5 oraz OPUS)  
i Ministerstwa Edukacji i Nauki (In-
kubator 4.0). Wyniki jej badań zostały 
opublikowane w ponad 80 oryginalnych 
artykułach naukowych indeksowanych  
w bazie PubMed, rozdziałach książ-
kowych (nagroda Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi za współautorstwo pod- 
ręcznika akademickiego o rolnictwie  
Biologia hodowli zwierząt, tom 2, red. 
J. Strzeżek) i monografiach. Prof. Ko-
tula--Balak była stypendystką Group of 
Eight Australian Universities na Adela-

ide University (Molecular Reproduction 
Laboratory, pod kierunkiem prof. Ri-
charda Ivella) oraz z projektu UJ „Społe-
czeństwo – Technologie – Środowisko” 
w National Institutes of Health w Bet- 
hesdzie w USA (Section on Endocri- 
nology & Genetics, pod kierunkiem  
prof. Constantina A. Stratakisa). Odbyła 
wyjazdy naukowo-dydaktyczne (ERA-
SMUS+) na Uniwersytet Islandzki w Rej- 
kiawiku, Universytet w Kordobie i Uni-
wersytet w Kobe (Japonia). Wygłosiła 
liczne wykłady w krajach Europy, USA, 
Chinach, Japonii i Australii na zapro-
szenie organizatorów konferencji i in-
stytucji naukowych. Była uczestniczką 
programu SKILLS Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej.

Prof. Kotula-Balak jest członkiem rad 
redakcyjnych czasopism: „International 
Journal of Endocrinology”, „Internatio-
nal Journal of Molecular Sciences” (re-
daktor główny wydań specjalnych w roku 
2020, 2021, 2022), „Acta Histochemica”, 
„Advances in Andrology”, „Japanese Jo-
urnal of Molecular Medicine”.

Od roku 2017 jest sekretarzem Za-
rządu Głównego Towarzystwa Biologii 
Rozrodu. Jest członkiem Komisji Bio-
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Wspomnienie o zmarłych:
prof. Waldemar Kmiecik
(1939 – 2021)

25 września 2021 r. społeczność aka-
demicka Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie z głę-
bokim smutkiem przyjęła wiadomość  
o śmierci śp. prof. dr. hab. inż. Walde-
mara Kmiecika, zasłużonego nauczy-
ciela akademickiego Wydziału Techno-
logii Żywności.

Waldemar Andrzej Kmiecik urodził 
się 2 stycznia 1939 r. w Kielcach. Po 
ukończeniu Technikum Mechaniczne-
go w 1956 r., zgodnie z obowiązujący-
mi wówczas przepisami o obowiązko-
wym stażu pracy po ukończeniu szkoły 
technicznej, rozpoczął pracę jako tech-
nolog w Kieleckich Zakładach Wyro-
bów Metalowych. Po ukończeniu trzy-

letniego stażu pracy w 1959 r. podjął 
naukę, zgodnie z zainteresowaniami, 
na Wydziale Rolniczym Wyższej Szko-
ły Rolniczej w Krakowie. Przez ostatnie 
3 semestry specjalizował się w zakresie 
ogrodnictwa, studiując pod kierun-
kiem prof. dr hab. Marii Łuckiej, doc. 
dr hab. Marii Kozłowskiej i prof. dr 
hab. Karola Kroppa.

Stopień magistra inżyniera rolnic-
twa ze specjalizacją ogrodnictwo uzy-
skał w 1964 r., skończywszy studia  
z wynikiem bardzo dobrym, po czym 
rozpoczął staż na Oddziale Ogrodni-
czym przy Wydziale Rolniczym Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w Krakowie, który 
kontynuował do października 1965 r.  

w Wyższej Szkole Technicznej we Fre-
isingu koło Monachium. W 1965 r. 
został zatrudniony jako asystent, a od 
1967 r. jako starszy asystent –  najpierw  
w Zakładzie Warzywnictwa, a następnie 
w Instytucie Produkcji Ogrodniczej. 

Stopień doktora nauk rolniczych 
uzyskał w 1971 r. na podstawie pracy 
pt. Wartość kilku odmian rabarbaru 
w uprawie polowej i pędzeniu, wyko-
nanej pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Tadeusza Wojtaszka na Wydziale Rol-
niczym WSR w Krakowie. Praca ta 
została wyróżniona nagrodą Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech-
niki. Wyniki badań objęte doktoratem 
zostały opublikowane m.in. w Zeszy-

logicznej PAN oraz była członkiem Ko-
misji Andrologii przy Komitecie Biolo-
gii Rozrodu Zwierząt, Wydział Nauk 
Biologicznych i Rolniczych PAN. Była 
i jest ekspertem NCN oraz Czeskiej 
Fundacji Nauki. 

Pani Profesor była i jest promotorem 
rozpraw doktorskich, licznych rozpraw 
magisterskich i licencjackich. Była i jest 

prowadzącą wykłady i ćwiczenia labora-
toryjne z przedmiotów: fizjologia zwierząt, 
endokrynologia ogólna, hormonalna re-
gulacja funkcji gonady męskiej (Wydział 
Biologii UJ) oraz biologia, biologia komór-
ki, embriologia oraz andrologia i sztuczne 
unasiennianie (UCMW UJ-UR). 

Profesor Małgorzata Kotula-Balak  
aktywnie działa na rzecz integracji 

środowiska klinicystów oraz biologów w 
UCMW UJ-UR oraz m.in. w Polskim 
Towarzystwie Andrologicznym w celu 
lepszego i kompleksowego zrozumienia 
istniejących i pojawiających się proble-
mów badawczych, procesów chorobo-
wych u zwierząt i ludzi.
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tach Naukowych Akademii Rolniczej 
w Krakowie i w wydawnictwie Polskiej 
Akademii Nauk „Acta Agraria et Silve-
stria. Series Agraria”. 

Opanowanie technik laboratoryj-
nych w czasie wykonywania pracy 
doktorskiej oraz współpraca (razem 
z prof. dr. hab. Karolem Kroppem)  
z Zakładami Przetwórstwa Owocowo-
-Warzywnego w Przemyślu, Rzeszowie 
i Tarnowie w charakterze konsultan-
ta pozwoliły na zmianę profilu ba-
dawczego prof. Waldemara Kmiecika  
w kierunku produkcji i oceny surow-
ców ogrodniczych z punktu widzenia 
potrzeb przemysłu przetwórczego,  
a w następnych latach – na zajęcie się 
problemami przetwarzania owoców  
i warzyw.

Waldemar Kmiecik stopień doktora 
habilitowanego uzyskał na Wydziale 
Rolniczym Akademii Rolniczej w Kra-
kowie w 1977 r. na podstawie dorob-
ku naukowego i rozprawy pt. Wpływ 
poziomu nawożenia azotem na wysokość 
i jakość plonów ogórka oraz jego przy-
datność do konserwowania i kwaszenia 
(opublikowanej w Zeszytach Nauko-
wych AR w Krakowie, seria Rozpra-
wy nr 45, 1976), która również została 
wyróżniona nagrodą Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł nauko-
wy profesora nadzwyczajnego nauk rol-
niczych nadano mu w 1986 r., a stano-
wisko profesora zwyczajnego otrzymał 
w roku 1995. 

Bezpośrednio po habilitacji został 
przeniesiony do nowo utworzonego 
Oddziału Technologii Żywności przy 
Wydziale Rolniczym Akademii Rol-
niczej w Krakowie, gdzie jako docent 
pracował na stanowisku kierownika 
Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Wa-
rzywnego, pełniąc równocześnie funk-
cję wicedyrektora Instytutu Podstaw 
Chemii i Technologii Żywności (1978–
1982) oraz prodziekana Wydziału 
Rolniczego (1978–1981), a od 1982 
r., po likwidacji instytutu, do 2008 

r. – kierownika Katedry Surowców  
i Przetwórstwa Owocowo-Warzyw-
nego. Ponadto Profesor pełnił szereg 
odpowiedzialnych funkcji, w tym w la-
tach 1989–1992 członka Zespołu Eks-
pertów ds. Technologii Żywności i Ży-
wienia Człowieka przy Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, biegłego Sądu 
Wojewódzkiego w Krakowie (1975–
1987), redaktora „Zeszytów Nauko-
wych AR w Krakowie, seria Techno-
logia Żywności” (1984–1998), członka 
Komisji Dyscyplinarnej dla Studen-
tów (1975–1978), Komisji Dyscypli-
narnej dla Nauczycieli Akademickich 
(1978–1981), Senackiej Komisji ds. 
Inwestycji i Remontów (1987–1990), 
Senackiej Komisji ds. Wydawnictw 
(1987–1990), członka (1993–1996),  
a następnie przewodniczącego (1996–
1999) Senackiej Komisji ds. Oceny 
Profesorów, a także członka Senatu 
Uczelni (1996–1999). Był również 
przewodniczącym Wydziałowej Ko-
misji Rekrutacyjnej (1978–1981) oraz 
wielokrotnie członkiem Wydziałowej  
i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Profesor Waldemar Kmiecik odbył 
szereg staży naukowych w zagranicz-
nych uczelniach rolniczych, w tym  
w Pradze, Nitrze, Lublanie, Płowdiwie, 
Freisingu, Berlinie i Gandawie. 

Działalność naukowa prof. Wal-
demara Kmiecika dotyczyła badań 
nad wpływem czynników o charakte-
rze biologiczno-agrotechnicznym na  
jakość surowca dla przetwórstwa owo-
cowo-warzywnego, oceny przydat-
ności gatunków owoców i warzyw 
(szczególnie tych rzadko uprawianych  
w warunkach Polski) do różnych kie-
runków konserwowania oraz wpływu 
różnych sposobów konserwowania 
(mrożenia, apertyzacji, kiszenia, susze-
nia) na wartość biologiczną, odżywczą  
i sensoryczną produktów finalnych. Ba-
dania miały na ogół charakter interdy-
scyplinarny i uwzględniały aspekt po-
znawczy i aplikacyjny. Prace badawcze 

były publikowane m.in. w: „Acta Agra-
ria et Silvestria s. Agraria”, „Folia Hor-
ticulturae”, „Bromatologia” i „Chemia 
Toksykologiczna”, „Vegetable Crops 
Research Bulletin”, „Food Chemistry”, 
„Nahrung-Food”, „Electronic Journal 
of Polish Agricultural Universities s. 
Food Science and Technology”, „Jour-
nal of the Science of Food and Agricul-
ture”, „European Food Research and 
Technology”, „International Journal of 
Food Science and Technology”, „Eu-
ropean Food Research and Technolo-
gy”, „Food Science and Technology 
International”, „International Journal 
of Food Science and Nutrition”, „In-
ternational Journal of Refrigeration”, 
„Journal of Food Composition and 
Analysis”, „Journal of Food Processing 
and Preservation”, „Journal of Food 
Quality”, „Polish Journal of Environ-
mental Studies”.

Profesor Waldemar Kmiecik przy-
czynił się do rozwoju kadry na-
ukowej. Był promotorem 3 zakoń-
czonych przewodów doktorskich, 
recenzentem 3 przewodów habilita-
cyjnych. Opracował 3 recenzje cało-
kształtu dorobku naukowego, dydak- 
tycznego i organizacyjnego na tytuł 
profesora. Stwarzał również warunki 
organizacyjno-techniczne, jak i kli-
mat do rozwoju i awansów naukowych 
podlegających Mu pracowników. Pan 
Profesor ma również znaczące osią-
gnięcia dydaktyczne. Pod Jego kie-
runkiem wykonano ponad 20 prac 
magisterskich na Wydziale  Ogrodni-
czym i przeszło 100 na Wydziale Tech-
nologii  Żywności. Prowadził zajęcia  
z przedmiotów obowiązkowych i fakul-
tatywnych dla studentów studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych I i II stopnia  
w formie wykładów, seminariów, kon-
wersatoriów i ćwiczeń. Oprócz działal-
ności dydaktycznej dla studentów przez 
szereg lat prowadził szkolenia dla Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego, Spół-
dzielni Ogrodniczych, Towarzystwa 
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Wspomnienie o zmarłych:
prof. Sławomir Kornaś
(1971 – 2021)

Dr hab. inż. Sławomir Kornaś, prof. 
URK, urodził się 21 marca 1971 r.  
w Sułkowicach. Po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego nr 13 w Krakowie 
odbył studia na Wydziale Zootechnicz-
nym (1990–1996) ówczesnej Akademii 
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Kra-
kowie (obecnie Wydział Hodowli i Bio-
logii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie) oraz na Wydziale Bio-

logii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w Zakładzie Antro-
pologii (1992–1999), kończąc równo-
cześnie Studium Doskonalenia Peda-
gogicznego. Po ukończeniu studiów 
został zatrudniony w Katedrze Zoologii  
i Ekologii (obecnie Katedra Zoolo-
gii i Dobrostanu Zwierząt) Wydzia-
łu Hodowli i Biologii Zwierząt AR 
w Krakowie na stanowisku asystenta 

(1998–2003), następnie adiunkta na-
ukowo-dydaktycznego (2003–2019)  
i profesora Uniwersytetu Rolniczego 
(od 2019 r.).

Sławomir Kornaś stopień naukowy 
doktora nauk rolniczych otrzymał na 
macierzystym wydziale w roku 2003 na 
podstawie pracy pt. Czynniki wpływa-
jące na poziom zarażenia koni pasoży-
tami przewodu pokarmowego, natomiast 

Ogrodniczego, Wojewódzkich Ośrod-
ków Postępu Rolniczego, jak i planta-
torów zakładów przetwórstwa owoco-
wo-warzywnego. Profesor Waldemar 
Kmiecik był członkiem Komisji Nauk 
Rolniczych i Leśnych PAN Oddział  
w Krakowie, Polskiego Towarzystwa  
Nauk Ogrodniczych, Polskiego To-
warzystwa Technologów Żywności, 
członkiem i rzeczoznawcą Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Spożywczego.

Za osiągnięcia naukowe, dydak-
tyczne, organizacyjne i współpracę  
z praktyką profesor Waldemar Kmie-
cik został wyróżniony dyplomem 
uznania Prezydenta Miasta Krakowa, 

odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką 
„Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, 
Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną 
dla Miasta Krakowa”, Złotym Krzy-
żem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto 
za działalność naukową, dydaktyczną  
i organizacyjną otrzymał 2 nagrody 
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe-
go i Techniki oraz 37 nagród Rektora 
AR/UR.

Odszedł od nas człowiek dobry  
i przyjaźnie nastawiony do wszystkich, 
których spotykał w życiu. Pan Profe-
sor, mimo problemów zdrowotnych, 
do ostatnich chwil optymistycznie 

podchodził do życia i był żywo zain-
teresowany sprawami Katedry. Jego 
wieloletnia praca pozostawiła trwały 
ślad w naszej społeczności i w działal-
ności Katedry. Pożegnaliśmy Człowie-
ka niezwykłej sumienności, prawości  
i skromności, Nauczyciela i Wycho-
wawcę wielu pokoleń studentów.

Pogrzeb Profesora Waldemara Kmie-
cika odbył się 8 października 2021 r. na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Cześć Jego pamięci!
Opracowali:

dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK,  
i współpracownicy z Katedry Technologii 

Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia 
Wydział Technologii Żywności

Dr hab. inż. Sławomir Kornaś, prof. URK
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w 2012 r. uzyskał stopień doktora habi-
litowanego nauk rolniczych w zakresie 
parazytologii (tytuł rozprawy: Charak-
terystyka parazytofauny przewodu po-
karmowego koni z terenu południowej 
Polski).

Działalność naukowa dr hab. Sławo-
mira Kornasia, prof. URK, od począt-
ku zatrudnienia związana była z zagad-
nieniami parazytologii środowiskowej 
i weterynaryjnej, w tym z określeniem 
stanu i dynamiki zarażenia pasożyta-
mi przewodu zwierząt gospodarskich, 
głównie koni i przeżuwaczy, a także 
zwierząt towarzyszących (psy, koty) 
i wolno żyjących, epizootiologii oraz 
składu gatunkowego pasożytów u róż-
nych grup żywicielskich. Współpraco-
wał z licznymi ośrodkami naukowymi 
w kraju (m. in. Instytut Parazytologii 
im. Witolda Stefańskiego PAN w War-
szawie) i za granicą (tj. INRA, Station 
de Pathologie, Aviaire et Parasitolo-
gie, Nouzilly, Tours, Francja; Instytut 
Zoologii im. Schmalhausena w Kijo-
wie, Ukraina; Institut für Parasitolo-
gie und Tropenveterinärmedizin, Freie 
Universität Berlin, Niemcy), w których 
to ośrodkach odbył też staże naukowe  
(w Instytucie Parazytologii PAN  
w Warszawie, 1999; INRA, Station de 
Pathologie, Aviaire et Parasitologie, 
Nouzilly, Tours, Francja, 2001 i 2004).

Jego dorobek naukowy obejmu-
je autorstwo lub współautorstwo 187 
pozycji, w tym 76 oryginalnych prac 
naukowych, 3 monografii, 6 prac po-
pularnonaukowych oraz 102 doniesień 
na zjazdy i konferencje naukowe. Był 
głównym wykonawcą grantu zwykłego 
Komitetu Badań naukowych, ponadto 
uczestniczył w grantach we współpracy 
z Instytutem Zootechniki – Państwo-
wym Instytutem Badawczym w Bali-
cach, Instytutem Nauk o Środowisku 
UJ w Krakowie, Wydziałem Medycyny 
Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 
oraz Instytutem Ochrony Przyrody 
PAN w Białowieży. Za działalność na-

ukową otrzymał czterokrotnie nagro-
dy JM Rektora Akademii Rolniczej/
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
(2005 - III stopnia, 2007 – II stopnia, 
2010 – III stopnia, 2011- I stopnia).  
W 2008 r. został odznaczony przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2021 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był cenionym nauczycielem aka-
demickim, zaangażowanym w proces 
dydaktyczny Wydziału. Pełnił funkcję 
koordynatora licznych przedmiotów 
realizowanych na kierunkach: zootech-
nika, biologia stosowana i bioinżynie-
ria zwierząt. Do oferty dydaktycznej 
wprowadził m.in. takie przedmioty, 
jak: podstawy teriologii, herpetologia, 
hodowla i użytkowanie zwierząt ama-
torskich, inwentaryzacja różnorodności 
biologicznej środowiska czy biogeogra-
fia. Był promotorem 72 prac dyplo-
mowych, w tym: 26 magisterskich, 
24 inżynierskich i 12 licencjackich, 
oraz recenzentem prac realizowanych 
na różnych kierunkach Wydziału Ho-
dowli i Biologii Zwierząt. Uczestniczył 
także w komisjach do przeprowadzenia 
obron prac dyplomowych. Był promo-
torem jednego, zakończonego w 2016 
r., przewodu doktorskiego.

Obok podstawowej działalności 
dydaktycznej dr hab. Sławomir Kor-
naś, prof. URK, pełnił w trakcie za-
trudnienia na Uczelni funkcje prze-
wodniczącego Wydziałowego Zespołu 
ds. Jakości Kształcenia, a następnie 
członka Zespołu, członka Komisji Wy-
działowych ds. Oceny Kadr oraz ds. 
Dydaktycznych i Studenckich, a także 
członka Zespołu ds. Promocji Wydzia-
łu (kadencje 2008–2012 i 2012–2016). 

Uczestniczył w licznych wydarze-
niach promujących Wydział Hodowli  
i Biologii Zwierząt UR w Krakowie, 
tj. Festiwalu Nauki (2006–2012, 
2016), Nocy Naukowców (2008–
2012), Ogólnopolskich Dniach Owa-
da (2009–2012). W 2010 i 2011 r. 

został powołany przez rektora UR na 
pełnomocnika ds. Festiwalu Nauki 
w Krakowie, w którym Uniwersytet 
Rolniczy pełnił funkcję głównego ko-
ordynatora. W ramach działalności 
organizacyjnej współpracował także 
z Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go i z Biurem Informacji i Promocji  
UR, współorganizując wykłady (2008–
2012) m.in. dla Uniwersytetu Młodzie-
ży. Uczestniczył też w spotkaniach na 
Uniwersytecie Dzieci (2009–2010). 
Brał udział w licznych zajęciach, szko-
leniach i instruktażach dla uczniów, 
studentów oraz pracowników jedno-
stek zamiejscowych, w których przed-
stawiał zagadnienia związane z tema-
tyką parazytologiczną. W latach 2009 
i 2012 otrzymał nagrodę JM Rektora 
UR za działalność organizacyjną.

Od roku 1998 był członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Parazytologicz-
nego, w którym w latach 2007–2018 
pełnił funkcję przewodniczącego Od-
działu Krakowskiego. Jako przewod-
niczący był m.in. organizatorem XXIV 
Zjazdu PTP w Krakowie (2016). Od 
2014 r. wchodził w skład Rady Nauko-
wej Instytutu Parazytologii im. Witol-
da Stefańskiego PAN w Warszawie.

Dr hab. Sławomir Kornaś, prof. 
URK, zmarł 19 listopada 2021 r. Po-
żegnaliśmy go w jego rodzinnych 
stronach, na cmentarzu parafialnym 
w Brzostkowie, 24 listopada 2021 r. 
Pozostanie w naszej pamięci jako czło-
wiek o wielkiej radości życia i wyjąt-
kowym poczuciu humoru, miłośnik 
sztuki i podróżnik. Z jego odejściem 
straciliśmy wybitnego naukowca i wy-
chowawcę młodzieży, popularyzatora 
wiedzy zoologicznej, naszego Kolegę  
i Przyjaciela.

Koleżanki i Koledzy  
z Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwie-

rząt Wydziału Hodowli i Biologii 
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie
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Informacja z przebiegu obrad Senatu UR

Posiedzenie 26 listopada 2021 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. inż. Edward Feliksik – emerytowany 
pracownik Wydziału Leśnego, dr hab. inż. Sławomir Kornaś, prof. URK – pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
oraz dr inż. Maria Nadolnik – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor poinformował, że Wydział Technologii Żywności w 11. edycji programu „Symbol” otrzymał nagrodę „Symbol Nowocze-
snego Kształcenia 2021”.

Senat zmienił:
• Uchwałę Senatu nr 130/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 
2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 196/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Senatu nr 10/2021 z dnia 29 
stycznia 2021 r.;
• Uchwałę Senatu nr 132/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych 
w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 
2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 197/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Senatu nr 12/2021 z dnia 29 
stycznia 2021 r.

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

Senat przyjął:
• informację o wykorzystaniu środków z Własnego Funduszu Stypendialnego;
• informację o wykorzystaniu środków finansowych na aktywizację działalności naukowej;
• informację o wykorzystaniu środków przeznaczonych na odtworzenie, modernizację lub zakup nowej aparatury badawczej;
• informację  o wykorzystaniu  środków  przeznaczonych  na  podniesienie  poziomu  prowadzonych  badań  naukowych  dyscyplin: 
ekonomia i finanse, matematyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Posiedzenie 3 grudnia 2021 r.

Rektor poinformował, że:
• dr inż. Olga Orman z Wydziału Leśnego otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców;
• Uniwersytet  Rolniczy  rozpoczął  współpracę  z  Miejskim  Przedsiębiorstwem  Oczyszczania.  Podpisana  umowa  zakłada  m.in. 
wspólne prowadzenie badań i opracowywanie analiz dotyczących zbieranych i przetwarzanych odpadów komunalnych, a także 
działania w zakresie oczyszczania miasta oraz opracowywania i wdrażania nowych technologii w zakresie recyklingu, utrzymania 
czystości  oraz uzyskania niskiej emisji;
• Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało oficjalne wyniki rekrutacji w roku akademickim 2021/2022. Spośród uczelni rolni-
czych i przyrodniczych Uniwersytet Rolniczy był drugą najchętniej wybieraną uczelnią. Łącznie na studia stacjonarne I stopnia na 
UR było 6 458 zgłoszeń rekrutacyjnych.
Senat powołał członków rad dyscyplin:
• nauki leśne na kadencję 2022–2024;
• zootechnika i rybactwo na kadencję 2022–2024;
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na kadencję 2022–2024;
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• inżynieria lądowa i transport na kadencję 2022–2024;
• inżynieria mechaniczna na kadencję 2022–2024;
• technologia żywności i żywienia na kadencję 2022–2024;
• ekonomia i finanse na kadencję 2022–2024.

Posiedzenie 3 grudnia 2021 r.

Rektor wręczył powołania przewodniczącym rad dyscyplin na kadencję od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Powołania 
otrzymali:
prof. Agnieszka Płażek – przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne;
prof. Marcin Rapacz – przewodniczący Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo;
prof. Jarosław Socha – przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Leśne;
prof. Piotr Micek – przewodniczący Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo;
prof. Piotr Herbut – przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka;
dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK – przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport;
dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK – przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna;
dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK – przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia;
dr hab. n. wet. Zbigniew Arent, prof. URK – przewodniczący Rady Dyscypliny Weterynaria;
prof. Marek Ptak – przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka;
dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK – przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości;
dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK – przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse.

Rektor wręczył powołania dziekanom na kadencję od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.: Powołania otrzymali:
prof. Bogdan Kulig – dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego;
prof. Marcin Pietrzykowski – dziekan Wydziału Leśnego;
prof. Dorota Zięba-Przybylska – dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt;
dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji;
prof. Edward Kunicki – dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;
prof. Sławomir Kurpaska – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki;
prof. Aleksandra Duda-Chodak – dziekan Wydziału Technologii Żywności.

Rektor wręczył podziękowanie dla prof. Tadeusza Juliszewskiego – wieloletniego członka Senatu.

Rektor poinformował, że:
• dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK, z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji została laureatką Na-
grody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Nagrodę przyznano za rozprawę doktorską w dziedzinie geoinformacji  
pt. „Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński,  
a promotorem pomocniczym – dr inż. Renata Różycka-Czas;
• dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa otrzymała nagrodę Amicus Hominum w kategorii 
„Promocja i ochrona zdrowia” za działalność mającą na celu upowszechnianie hortiterapii. Nagrodę wręczyła Iwona Gibas – czło-
nek Zarządu Województwa Małopolskiego;
• 9 grudnia br. JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, odebrał nagrodę 
przyznaną przez Główny Urząd Statystyczny za współpracę naszej Uczelni przy tworzeniu Powszechnego Spisu Rolnego;
• ośmioro pracowników Uniwersytetu Rolniczego znalazło się na prestiżowej liście najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie 
„WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS” za rok 2020: prof. Marcin Rapacz z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, prof. Ewa Błońska 
i prof. Tadeusz Kowalski z Wydziału Leśnego; prof. Adam Tofilski z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt; prof. Piotr Herbut  
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji; prof. Sylwester Smoleń z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa; prof. Tomasz 
Głąb z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz prof. Aleksandra Duda-Chodak z Wydziału Technologii Żywności;
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• absolwentka naszej Uczelni – kierunku architektura krajobrazu Alina Lis-Przybek zdobyła wyróżnienie w konkursie o „Nagrodę 
Miasta Krakowa 2021” w kategorii „Prace magisterskie – nauka i technika”;
• kapela zespołu Skalni w składzie: Hela Lassak, Jasiek Michałczak i Kuba Ścisłowicz zajęła (ex equo z muzyką Janusza Turzy) 
pierwsze miejsce na Spotkaniu Muzyk Podhalańskich „Dziadońcyne Granie”.

Senat zatwierdził sprawozdanie Rektora z realizacji Strategii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na lata 
2015–2020.

Senat zmienił:
• Uchwałę Senatu nr 137/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonar-
ne, od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 97/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. oraz Uchwałą Senatu nr 
111/2021 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 września 2021 r.
• Uchwałę Senatu nr 138/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjo-
narne, od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 139/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjo-
narne, od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 98/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. oraz Uchwała Senatu 
nr 112/2021 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 września 2021 r.
• Uchwałę Senatu nr 140/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niesta-
cjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.
• Uchwałę Senatu nr 157/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, 
od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 73/2021 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie z dnia 25 czerwca 2021 r.
• Uchwałę Senatu nr 158/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, 
od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 74/2021 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie z dnia 25 czerwca 2021 r.
• Uchwałę Senatu nr 159/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych  
w ustawie na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonar-
ne, od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 75/2021 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie z dnia 25 czerwca 2021 r.
• Uchwałę Senatu nr 160/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych 
w ustawie na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjo-
narne, od roku akademickiego 2019/2020, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 76/2021 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie z dnia 25 czerwca 2021 r.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• korektę Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na 2021 r.
• wstępny Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na 2022 r.
Senat wyraził poparcie dla ogólnopolskiej akcji informacyjno-protestacyjnej prowadzonej na uczelniach w sprawie żądań wywiąza-
nia się rządu Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązania do sfinansowania zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
szkolnictwa wyższego i nauki, w tym poparcie dla stanowiska Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 
2021 r. oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Oryginały protokołów wraz z załącznikami znajdują się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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19 października 2021 r.

Pracownicy UR na prestiżowej liście „World’s 
Top 2% Scientists” za rok 2020

„World’s Top 2% Scientists” to prestiżowy 
ranking najbardziej wpływowych ludzi na-
uki na świecie. Na opublikowanej za rok 
2020 liście znalazło się aż ośmioro pracow-
ników Uniwersytetu Rolniczego:
• prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz  
z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
• prof. dr hab. inż. Ewa Błońska z Wy-
działu Leśnego,
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski  
z Wydziału Leśnego,
• prof. dr hab. Adam Tofilski z Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt,

• prof. dr hab. inż. Piotr Herbut z Wy-
działu Inżynierii Środowiska i Geodezji,
• prof. dr hab. inż. Sylwester Smoleń z 
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa,
• prof. dr hab. inż. Tomasz Głąb z Wy-
działu Inżynierii Produkcji i Energetyki,
• prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak 
z Wydziału Technologii Żywności.

Ranking opracowywany jest przez 
analityków z Uniwersytetu Stanforda, 
wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech 
Strategies. Oceniany był dorobek nauko-
wy badaczy według indeksu bibliome-

trycznego, uwzględniający m.in. takie 
kryteria, jak indeks Hirscha, liczba cyto-
wań czy miejsce na liście autorów.

W tym roku zestawienie objęło blisko 
190 tys. naukowców z 22 dyscyplin po-
dzielonych na 176 dziedzin, w tym 957 
osób pracujących w polskich ośrodkach 
naukowych. Pełną listę badaczy za rok 
2020 oraz listę opracowaną na podstawie 
dorobku do 2020 roku można znaleźć na 
stronie: https://elsevier.digitalcommons-
data.com/datasets/btchxktzyw/3.

Redakcja

Katowice, 19 listopada 2021 r.

Wydział Technologii Żywności UR wyróżniony 
Symbolem Nowoczesnego Kształcenia 2021

19 listopada w zabytkowych wnętrzach 
hotelu Monopol w Katowicach odbyła 
się gala finałowa programu Symbol 2021, 
podczas której nagrodzeni zostali najlepsi 
w kraju przedstawiciele firm, przedsię-
biorstw, uczelni i innych instytucji. Wy-
darzenie poprowadził  dziennikarz TVP 
Marek Durmała.

Wielki sukces odniósł Wydział 
Technologii Żywności Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, który został 
wyróżniony przez kapitułę programu 
Symbolem Nowoczesnego Kształcenia 
2021. Nagrodę odebrała dziekan Wy-

działu, prof. dr hab. inż. Aleksandra 
Duda-Chodak.

Podczas tegorocznej, XI edycji pro-
gramu, kapituła nagrodziła blisko 70 
podmiotów z różnych branż, z czego 
większość stanowiły przedsiębiorstwa, 
a około 1/3 – laureaci ze świata nauki.  
W skład kapituły programu Symbol wcho-
dzą: wieloletni prezes TÜV Nord Polska  
i obecny prezes Interdont Support Q sp.  
z o.o. Henryk Warkocz, dr hab. Ka-
tarzyna Bilińska, prof. Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach, dr 
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz z Uni-
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wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
dr Mateusz Grzesiak, dr Jan Rzymeł-
ka, Joanna Drzazga-Lisiecka oraz Ja-
kub Lisiecki.

Odbierający wyróżnienia podkreślali, 
że to właśnie skuteczne zarządzanie, in-
nowacyjność, rozwój oraz synergia nauki 
i biznesu są najlepszymi motywatorami 
ich wytężonej pracy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem 
honorowym Urzędu Patentowego Rze-
czypospolitej Polskiej, Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce, Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju, Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, Konfe-
rencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me- 

tropolii, Związku Województw Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Związku Powiatów 
Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich  
Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerami wydarzenia byli:  Mokate, 
La Mania, Tiger, Pracownia finansowa, 
Miasto Częstochowa, Iurisco, Hans-
ped, Chivas oraz PubliCity Media Gro-
up. Głównym patronem medialnym był 
dziennik „Rzeczpospolita”.

Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

Podczas gali Wydział Technologii Żywności UR reprezentowała pani dziekan – prof. Aleksandra Duda-Chodak; na drugim planie Jakub Lisiecki – członek 
Kapituły Programu „Symbol”

Dyplom potwierdzający przyznanie Wydziałowi 
Technologii Żywności Symbolu 2021
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Alina Lis-Przybek – absolwentka Uniwersytetu 
Rolniczego wyróżniona Nagrodą Miasta 
Krakowa 2021
7 grudnia 2021 r.

7 grudnia, podczas uroczystej gali, która 
odbyła się w teatrze Variété, prezydent  Kra-
kowa prof. Jacek Majchrowski wręczył 
Nagrody Miasta Krakowa. Wśród laure-
atów znalazła się absolwentka architektury 
krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 
– mgr inż. Alina Lis-Przybek; otrzymała 
ona wyróżnienie w kategorii „Prace dyplo-
mowe” za pracę magisterską pt. Koncepcja 
zrównoważonego rozwoju dzielnicy Prądnik 
Biały na podstawie analiz przestrzennych  
i zmian w strukturze zieleni miejskiej Krako-
wa w oparciu o chmury punktów ALS LiDAR. 
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Piotr 

Wężyk, prof. URK, z Katedry Zarządzania 
Zasobami Leśnymi Wydziału Leśnego UR.

Podczas gali obecni byli: JM dr hab. 
inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rek-
tor Uniwersytetu Rolniczego, dr hab. 
inż. Leszek Książek, prof. URK – dzie-
kan Wydziału Inżynierii Środowiska  
i Geodezji UR oraz promotor – dr hab. inż. 
Piotr Wężyk, prof. URK.

Nagroda Miasta Krakowa przyzna-
wana jest w trzech kategoriach: „Kultura  
i sztuka”, „Nauka i technika” oraz „Sport”,  
a także wyróżniane są prace dyplomowe.  
W tej ostatniej kategorii oprócz pani mgr 
inż. Aliny Lis-Przybek nagrodę otrzymali: 

Dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. 
URK, z Katedry Gospodarki Przestrzen-
nej i Architektury Krajobrazu Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Geodezji została 
laureatką Nagrody Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii.

Nagrodę przyznano za rozprawę dok-
torską w dziedzinie geoinformacji pt. Me-
toda wyznaczania zasobów terenów inwe-

stycyjnych. Promotorem pracy był prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Gawroński, a pro-
motorem pomocniczym dr inż. Renata 
Różycka-Czas.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się 3 grudnia 2021 r. w siedzibie Minister-
stwa Rozwoju i Technologii w Warszawie. 
Nagrody laureatom wręczał wiceminister 
rozwoju i technologii Piotr Uściński.

W uroczystościach uczestniczył rów-
nież dr hab. inż. Waldemar Izdebski 
– główny geodeta kraju, który był jedno-
cześnie członkiem zespołu oceniającego 
prace konkursowe.

Serdecznie gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów!

Redakcja

3 grudnia 2021 r.

Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
dla dr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł, prof. URK
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Dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek laureatką 
nagrody Amicus Hominum

Dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek 
z Katedry Roślin Ozdobnych i Sztu-
ki Ogrodowej Wydziału Biotechnologii  
i Ogrodnictwa URK otrzymała nagrodę 
Amicus Hominum w kategorii „Promocja i 
ochrona zdrowia” za pełną zaangażowania 
pracę na rzecz wdrażania i popularyzacji 
metody terapeutycznej, jaką jest hortiterapia 
w placówkach rehabilitacyjnych, terapeu-
tycznych  i edukacyjnych, w szczególności 
na terenie Małopolski, a także za działalność 
propagującą znaczenie ogrodów terapeu-
tycznych i sensorycznych poprzez utworze-
nie interdyscyplinarnych studiów podyplo-
mowych pn. „Terapia ogrodnicza”.

Gala rozdania nagród „Kryształy Soli” 
oraz „Amicus Hominum”, przyznawanych 

przez samorząd województwa małopol-
skiego, odbyła się w Filharmonii im. Ka-
rola Szymanowskiego w Krakowie.

Nagroda „Amicus Hominum” ustano-
wiona została w 2006 r. Przyznawana jest 
w pięciu kategoriach: promocja i ochrona 
zdrowia;  polityka społeczna i prorodzin-
na; pomoc osobom z niepełnosprawno-
ściami; sport i edukacja; działalność filan-
tropijna; inicjatywa młodych.Nagroda ma 
charakter honorowy, a jej zadaniem jest 
promocja idei wolontariatu. Ma na celu 
wyróżnienie osób, które działają na rzecz 
dobra innych i swoją bezinteresowną ak-
tywnością wspierają drugiego człowieka.

Serdecznie gratulujemy!
Redakcja

8 grudnia 2021 r.

Dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek

Mgr inż. arch. kraj. Alina Lis-Przybek w towarzystwie (od lwej): rektora URK dr. hab. inż. Sylwestra 
Tabora, prof. URK, dr. hab. inż. Piotra Wężyka, prof. URK, z Katedry Zarządzania Zasobami 
Leśnymi i dr. hab. inż. Leszka Książka – dziekana Wydziału inżynierii Środowiska i Geodezji

Kinga Bazan za pracę magisterską pt. Ana-
liza rozmieszczenia ludności w Krakowie dla 
potrzeb budowania modelu transportowego, 
Kamila Łabno-Hajduk za pracę doktor-
ską Zofia Hertz (1910-2003). Życie na miarę 
Kultury i Mariusz Madej za pracę doktor-
ską Structural and functional characteriza-
tion of unique peptide transporter from Gram-
negative bacteria Porphyromonas gingivalis.

Historia nagradzania przez miasto wy-
bitnych krakowian sięga XVI w., a regular-
nie nagrody są przyznawane od lat 30. XX 
w. Dzisiejsze Nagrody Miasta Krakowa – 
jak czytamy na stronie Kraków.pl – „stano-
wią najwyższy wyraz uznania dla dokonań  
i osiągnięć laureatów, a także odgrywają 
ogromną rolę w postrzeganiu stolicy Mało-
polski jako miasta nowoczesnego, otwarte-
go na działania naukowe i artystyczne”.

Opracowanie: Redakcja
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Pracownicy Uniwersytetu Rolniczego  
w Encyklopedii Osobistości RP

Biogramy dwojga naukowców Uniwer-
sytetu Rolniczego:  dr inż. Magdaleny 
Frączek i dr. inż. Macieja Gliniaka, 
prof. URK, znalazły się w Encyklopedii 
Osobistości RP (Britishpedii). Jak czytamy 
na stronie wydawcy, „o zamieszczeniu  
w leksykonie decyduje zespół redakcyjny 
Britishpedii na podstawie rekomendacji, 
a także przeszukań doniesień medial-
nych. Do grona osobistości przyjmowa-
ne są osoby, które mają istotne zasługi 
na rzecz społeczeństwa. Należą do nich: 
kadra kierownicza, specjaliści branżowi, 
przedsiębiorcy z poszczególnych grup 
zawodowych, osoby będące na różnych 
szczeblach swojej kariery”.

Dr inż. Magdalena Frączek – kie-
rownik studiów podyplomowych „Edu-
kacja przyrodniczo-leśna” na Wydzia-
leł Leśnym UR – została zamieszczona  
w „Encyklopedii Osobistości RP” za 
osiągnięcia w zakresie edukacji leśnej 
oraz przekazywanie z pasją wiedzy przy-
rodniczej studentom, dzieciom, dorosłym  
i seniorom.

Spośród osiągnięć dr. inż. Macie-
ja Gliniaka, prof. URK – kierowni-
ka Laboratorium Fizyko-Chemicznych  
i Mikrobiologicznych Analiz Odpadów 
PCA AB 1716 w Katedrze Inżynierii Bio-
procesów, Energetyki i Automatyzacji 
(Wydział Inżynierii Produkcji i Energe-
tyki UR) redakcja Britishpedii wymie-
niła naukową pomoc w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych społeczności oraz 
upowszechnianie rozwiązań w procesach 
unowocześniania, rozwoju, restruktury-
zacji oraz przekształceń własnościowych 
w polskiej gospodarce.

Opracowanie: Jacek Okarmus
Zdjęcia: Zbigniew Pajewski
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Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, 
prof. URK, podpisał z rektorem Pole-
skiego Uniwersytetu Narodowego w Ży-
tomierzu – prof. dr. hab. Ołehem Sky-
danem umowę o współpracy obu uczelni. 
Umowa będzie obowiązywać przez 5 lat.

Porozumienie przewiduje współpracę 
naukowo-badawczą oraz wymianę pra-
cowników naukowych w celu prowadzenia 
wspólnych projektów. W zakresie kształ-
cenia również odbywać się będą wymiany 
pracowników dydaktycznych i studentów.

Spotkanie otworzył JM dr hab. inż. 
Sylwester Tabor, prof. URK – rektor 

URK. Powitał wszystkich zgromadzo-
nych, po czym przedstawił historię i struk-
turę krakowskiej Uczelni. Zaznaczył, że 
Ukraina stanowi jeden z naszych głównych 
kierunków współpracy międzynarodowej, 
m.in. przez fakt, że z Polską łączą ją Karpa-
ty, czyli unikalny region, na terenie którego 
można prowadzić wspólne badania nauko-
we. Z kolei rektor Poleskiego Uniwersytetu 
Narodowego, prof. dr hab. Ołeh Skydan, 
przedstawił strukturę i ofertę reprezento-
wanej przez siebie Uczelni.

W dalszej kolejności prorektor ds. 
współpracy z zagranicą – prof. dr hab.  
inż. Andrzej Sechman zaprezentował 

ofertę dydaktyczną i badawczą Uniwer-
sytetu Rolniczego, a następnie dziekani 
obecni na spotkaniu przedstawili specyfikę  
i ofertę badawczą kierowanych przez sie-
bie jednostek. Ofertę Wydziału Rolniczo- 
-Ekonomicznego zaprezentował prof. dr 
hab. inż. Bogdan Kulig, Wydziału Le-
śnego – prof. dr hab. inż. Marcin Pie-
trzykowski, a Wydziału Inżynierii Pro-
dukcji i Energetyki – prof. dr hab. inż. 
Sławomir Kurpaska.

Szczegóły dotyczące realizacji porozu-
mienia będą uzgodnione w umowach szcze-
gółowych zawieranych przez zainteresowane 
jednostki organizacyjne obu uczelni.

Kraków, 5 listopada 2021 r.

URK podpisał umowę o współpracy z Poleskim 
Uniwersytetem Narodowym

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania delegacji Poleskiego Uniwersytetu Narodowego z władzami i pracownikami URK
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Umowę o współpracy podpisują rektorzy (od lewej): prof. dr hab. Ołeh Skydan i dr hab. inż. Sylwester  
Tabor, prof. URK; po prawej prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – prorektor ds. współpracy z zagranicą

Poleski Uniwersytet Narodowy jest je-
dyną państwową uczelnią rolniczą o kie-
runku ekologicznym i jedyną państwową 
uczelnią wyższą w obwodzie żytomier-
skim. Kształci się na niej 7 tys. studen-
tów. Uczelnia została założona w 1922 r. 
Na poleskim uniwersytecie funkcjonuje  
8 wydziałów (Agronomii, Rachunkowo-
ści i Finansów, Inżynierii Rolniczej, We-
terynarii, Ekologii, Leśnictwa, Ekonomii  
i Zarządzania, Techniki), 42 katedry oraz 
5 instytutów naukowych i innowacyjnych.

Organizatorem spotkania było Biuro 
Współpracy i Wymiany Międzynarodowej.

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska
Zdjęcia: Jacek Okarmus

Kraków, 1 grudnia 2021 r.

Współpraca z Universidad Nacional de Colombia

1 grudnia odbyło się spotkanie prof. dr. 
hab. inż. Andrzeja Sechmana – prorek-
tora ds. współpracy z zagranicą, dr. hab. 
inż. Tomasza Zaleskiego, prof. URK 
– kierownika Katedry Gleboznawstwa  
i Agrofizyki, prodziekana Wydziału Rol- 
niczo-Ekonomicznego oraz mgr Domi-
niki Dankiewicz – kierownik Biura 
Współpracy i Wymiany Międzynarodo-
wej z prof. Juanem Carlosem Loaizą
-Úsugą z Universidad Nacional de 
Colombia (Katedra Nauk o Ziemi i Śro-
dowiska na Wydziale Górniczym).

Profesor Loaiza od wielu lat współ-
pracuje naukowo i dydaktycznie z Ka-
tedrą Gleboznawstwa i Agrofizyki. Do 
jego naukowych zainteresowań należą: 
fizyka gleby, gleboznawstwo, gospoda-
rowanie glebami, ocena i modelowanie 
procesów degradacji gleby. Jako visiting 
professor wspierał dydaktycznie progra-
my Open Space for You oraz Erasmus 
Mundus Joint in Master Degree – stu-
dia II stopnia na kierunku gleboznaw-
stwo (emiSS – master in soil science). 

Celem obecnej wizyty było rozszerze-
nie współpracy z Wydziałem Rolniczo- 
-Ekonomicznym w obszarze wymiany 
naukowej i studenckiej. Ponadto profesor 
Loaiza-Úsuga jest współorganizatorem 
16th International Conference on Soil 

Micromorphology 2020, organizowanej 
w Krakowie w 2022 r. przez Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy i Pol-
skie Towarzystwo Gleboznawcze.

Opracowanie i zdjęcie:
Jacek Okarmus

Od lewej: prof. Tomasz Zaleski, prof. Juan Carlos Loaiza-Úsuga, mgr Dominika Dankiewicz  
i gospodarz spotkania prof. Andrzej Sechman – prorektor ds. współpracy z zagranicą
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Nadarzyn, 26 – 28 listopada 2021 r.

Przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego  
na V Centralnych Targach Rolniczych

Zespół Centrum Transferu Technologii 
UR i Centrum Innowacji Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. wziął 
udział w V Centralnych Targach Rol-
niczych, które odbyły się w Ptak War-
saw Expo w Nadarzynie. W wydarzeniu 
rokrocznie biorą udział największe firmy 
działające w branży agro, w tym m.in.: 
Green Lab Sp. z o.o. (spin-off utworzony 
na Uniwersytecie Rolniczym w Krako-
wie), Grupa Azoty SA, Mzuri Agro Sp.  
z o.o. Sp. kom., 365FarmNet GmbH  
i wiele innych.

W imprezie uczestniczyli broke-
rzy innowacji z Centrum Transferu 
Technologii Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie. Jednostkę reprezentował 
dyrektor, dr inż. Tomasz Czech, prof. 
URK, oraz mgr Wojciech Borówka. 
Brokerzy przygotowali specjalne sto-
isko wystawiennicze, na którym mo-
gliśmy zobaczyć m.in. łazik rolniczy 
firmy Hugo Green Solutions (spin-offu  
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) 
oraz quada z modułem do poboru próbek 
gleby. Nie zabrakło też najnowszej oferty 
technologicznej, opracowanej na podsta-
wie aktualnego stanu prac przedwdroże-
niowych realizowanych w ramach pro-
jektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 
(więcej na: inkubator4.urk.edu.pl). Bro-
kerzy promowali również bazę technolo-
gii (agritechmarket.pl) prowadzoną przez 
CTT URK, na której zamieszczone są 
innowacyjne produkty i technologie po-
wstałe na naszym Uniwersytecie.

Stoisko zostało przygotowane we 
współpracy z firmą Hugo Green Solu-
tions, której reprezentanci przedstawili 

swoje innowacyjne usługi, w tym m.in. 
szybką i fachową ofertę analizy prób 
glebowych. Więcej informacji na temat 
oferty powstałej na URK spółki mogą 
Państwo znaleźć na stronie hugogreen.pl.

Centralne Targi Rolnicze w Nada-
rzynie to największe targi nowo-
czesnych technologii dla rolnictwa  
w Polsce. Wydarzenie jest ściśle ukierun-
kowane na transfer wiedzy, prezentację 
rozwiązań, produktów i usług sektora 
agro oraz na rozwój inicjatywy start-up.  
Na odwiedzających czekały liczne pre-
miery produktowe, prezentacje in-
nowacyjnych rozwiązań, konferencje  
i panele dyskusyjne, a także spotkania  

z youtuberami z branży agro. Więcej na: 
centralnetargirolnicze.com.

Udział w wydarzeniu jest efektem 
realizacji projektu pod nazwą „Inkuba-
tor Innowacyjności 4.0” realizowanego 
w ramach projektu pozakonkursowego 
pn. „Wsparcie zarządzania badaniami 
naukowymi i komercjalizacja wyników 
prac B+R w jednostkach naukowych  
i przedsiębiorstwach” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 (Działanie 4.4).

Tekst i zdjęcie:
Zespół Centrum Transferu Technologii URK  

i Centrum Innowacji URK

Stoisko Uniwersytetu Rolniczego na V Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie
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Kraków, 30 listopada 2021 r.

Uniwersytet Rolniczy podjął współpracę  
z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania 
sp. z o.o. w Krakowie

Rektor Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie – dr hab. inż. Sylwester 
Tabor, prof. URK, i prezes zarządu, 
dyrektor generalny Miejskiego Przedsię-
biorstwa Oczyszczania sp. z o.o. Hen-
ryk Kultys wraz z wiceprezesem zarzą-
du, dyrektorem finansowo-handlowym 
Krzysztofem Dzieciuchowiczem pod-
pisali umowę o współpracy obu jedno-
stek. W wydarzeniu udział wzięła także 
dyrektor Biura Zarządu MPO Sp. z o.o. 
Monika Chmielewska.

Umowa zakłada m.in. wspólne pro-
wadzenie badań i opracowywanie analiz 
dotyczących zbieranych i przetwarzanych 
odpadów komunalnych, a także działania 

w zakresie oczyszczania miasta oraz opra-
cowywania i wdrażania nowych techno-
logii w dziedzinnie recyklingu, utrzyma-
nia czystości oraz redukcji niskiej emisji. 
Dodatkowo zawarte są w niej zapisy do-
tyczące szkolenia studentów w zakresie 
zbiórki i przetwarzania różnych strumieni 
odpadów, prowadzenia procesu odzysku  
i recyklingu odpadów zmieszanych i se-
gregowanych, a także dbałości o stan śro-
dowiska naturalnego w ramach działań 
dotyczących czystości miasta.

Uczelnia będzie także kierować stu-
dentów na praktyki zawodowe, zajęcia 

terenowe i laboratoryjne w MPO. Prze-
prowadzane będą zajęcia dla studentów 
związane z ochroną środowiska, gospo-
darką odpadami i edukacją ekologiczną. 
Dodatkowo umożliwione zostanie wyko-
nywanie w siedzibie Spółki zajęć przej-
ściowych i prac dyplomowych. Współ-
praca zakłada również wdrażanie nowych 
osiągnięć ekonomii, zarządzania i prawa 
w sektorze gospodarki odpadami ko-
munalnymi oraz wspólnych publikacji  
w tym zakresie.

Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

Umowę o współpracy podpisują: Krzysztof Dzieciuchowicz – wiceprezes zarządu, dyrektor 
finansowo-handlowy MPO sp. z o.o. i prof. Sylwester Tabor – rektor URK

Prezes zarządu, dyrektor generalny Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. Henryk 
Kultys (po lewej) i rektor URK prof. Sylwester Tabor 
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Eksperci z URK przedstawili wyniki dwuletnich 
badań nad środowiskowymi i społecznymi 
efektami prac urządzeniowo-rolnych
Kraków, cyberprzestrzeń, 17 września 2021 r.

17 września odbyło się w formie on-line 
ogólnopolskie seminarium, które zostało 
zorganizowane na podsumowanie dwu-
letniego projektu pn. „Środowiskowe  
i społeczne efekty prac urządzeniowo
-rolnych w Polsce”, współfinansowanego 
ze środków „Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” w ramach Schematu II Pomo-
cy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem projektu było określenie nowej 
roli prac urządzeniowo-rolnych – w tym 
głównie scaleń gruntów – w realizacji ce-
lów środowiskowych i społecznych na ob-
szarach wiejskich w Polsce. Kluczowym 
elementem projektu było opracowanie 3 
ekspertyz obejmujących wypracowanie 
metodyki i dokonanie oceny prowadzo-
nych prac na 8 obiektach scaleniowych  
z 4 województw. Elementem projektu 
było też zwiększenie wiedzy społeczeń-
stwa i potencjalnych beneficjentów doty-
czących możliwości wynikających z reali-
zacji scaleń gruntów dla realizacji celów 
publicznych – przede wszystkim przeciw-
działających zmianom klimatu poprzez 
wspomaganie inwestycji wodno-melio-
racyjnych. Seminarium zostało zorgani-
zowane przez Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Seminarium otworzyło przemówienie 
pana Szymona Giżyńskiego – Sekretarza 

Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Kolejno głos zabrali prof. An-
drzej Bogdał – Prorektor ds. Kształcenia 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz 
prof. Leszek Książek – Dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska i Geodezji URK 
w Krakowie. Następnie organizator i pro-
wadzący konferencję prof. Jacek Pijanow-
ski – koordynator dyscypliny inżynieria 
lądowa i transport UR w Krakowie odczy-
tał list skierowany do uczestników semina-
rium przez pana Krzysztofa Jurgiela – Po-
sła do Parlamentu Europejskiego.

Podczas seminarium, w ramach dwóch 
sesji planarnych, 10 referatów wygłosi-
li eksperci z dwóch Wydziałów naszej 

Uczelni: Inżynierii Środowiska i Geodezji 
oraz Rolniczo-Ekonomicznego, a także 
Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych we Wrocławiu oraz Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Po zakończeniu drugiej sesji plenarnej 
miejsce miała dyskusja, którą otworzyła 
wypowiedź pana Roberta Kowalczy-
ka – Naczelnika Wydziału Geodezji  
i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie 
Nieruchomości Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Następnie głos w dysku-
sji zabrali kolejno: dr Ludmiła Pietrzak 
– Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów 
Polskich i Redaktor Naczelna Przeglądu 
Geodezyjnego, pan Marek Banach – 
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VI Forum Green Smart City
Kraków, 28 – 29 października 2021 r.

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych 
miastach, wsiach, ochronie środowiska i 
Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt 
VI Forum Green Smart City, które od-
było się na Uniwersytecie Rolniczym im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wyjątkowa, VI edycja Forum Green 
Smart City, tym razem w formule hy-
brydowej, zaowocowała ogromną liczbą 
rozmów zarówno na żywo, jak i on-line. 
Wśród uczestników znaleźli się samo-
rządowcy, przedsiębiorcy, przedstawicie-
le uczelni i agend pracujących na rzecz 
ochrony środowiska, a także mieszkańcy 
nie tylko Małopolski, ale również całej 
Polski i innych krajów. Rozmawiano  
o najważniejszych wyzwaniach XXI w., 
pozostających w ścisłym związku z na-
ukami przyrodniczymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematów dotyczących 
Europejskiego Zielonego Ładu. Dr inż. Tomasz Czech, prof. URK; fot. Jakub Miszczyszyn

Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geode-
zji w Lublinie, pan Łukasz Marciniak 
– Zastępca Dyrektora Departamentu 
Planowania Przestrzennego w Minister-
stwie Rozwoju i Technologii, dr Jaro-
sław Taszakowski – Zastępca Dyrektora 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych a także pracownik WIŚiG UR, 
dr Teresa Dzikowska z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu a zarazem 
Sekretarz Zarządu Sekcji Geodezji Rolnej 
i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Pol-
skich oraz pan dr Mariusz Dacko z Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie.

W seminarium udział wzięło ponad 
200-uczestników, w tym przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii, 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-

twa, Geodeci Województw i Pracownicy 
urzędów marszałkowskich oraz woje-
wódzkich, Władze niemal wszystkich 
Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów 
Rolnych, Geodeci Powiatowi i Pracowni-
cy Starostw, Przedstawiciele Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska, oddziałów Generalnej Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego, Gmin, a także 
liczne grono Uczestników reprezentują-
cych świat nauki.

Bardzo pozytywny wydźwięk dyskusji 
oraz frekwencja z tak wielu instytucji 
świadczą o dużym zainteresowaniu za-
gadnieniami prezentowanymi na semina-
rium. Przedstawiony temat badawczy jest 

trudny z uwagi na swą złożoność. I tylko 
w takiej konstelacji tematycznej dało się 
zaproponować rozwiązania, gdyż aspekty 
środowiskowe i społeczne w ramach sca-
leń gruntów są nierozerwalne.

Zainteresowanych odsyłamy do relacji 
wideo z seminarium dostępnej na stronie 
internetowej projektu https://prace_urza-
dzeniowo-rolne.urk.edu.pl/, gdzie znaj-
duje się również monografia prezentująca 
wyniki badań pt. „Środowiskowe i spo-
łeczne efekty scaleń gruntów”. Być może 
będzie ona opracowaniem interesującym 
również dla przedstawicieli świata nauki, 
jako materiał przydatny w pracy nauko-
wej oraz dydaktycznej.

Tekst:
dr. hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
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Konferencja została oficjalnie otwarta 
przez JM dr hab. inż. Sylwestra Tabo-
ra, prof. URK – rektora Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie. Rektor podkreślił koniecz-
ność dbania o ochronę klimatu, jak 
również wzięcia odpowiedzialności za 
los przyszłych pokoleń. Jak zaznaczył: 

„Powinniśmy czynić sobie ziemię pod-
daną, a nie nią zawładnąć, zagrabić, czy 
też zniszczyć”.

Nie zabrakło też niespodzianki. Dzię-
ki wieloletniej współpracy z Polskim 
Klubem Ekologicznym Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie za swoją działal-
ność w zakresie ekologii i promowania 

zrównoważonego gospodarowania za-
sobami środowiska został wyróżniony 
Medalem 40-lecia Polskiego Klubu Eko-
logicznego, który na ręce rektora wręczył 
dr inż. Zygmunt Fura – przedstawiciel 
PKE, wieloletni działacz i ekspert.

Celem corocznego wydarzenia jest 
wymiana informacji w zakresie smart 
city oraz smart village – nowoczesnych 
rozwiązań służących budowie inteli-
gentnych miast i wsi. W tym roku or-
ganizatorzy rozszerzyli zakres tematycz-
ny forum, dodając do dyskusji nową 
koncepcję – określaną jako Europejski 
Zielony Ład. Właśnie temu zagadnieniu 
poświęcono część wystąpień, a wśród 
nich na szczególną uwagę zasługuje głos 
komisarza ds. rolnictwa UE Janusza 
Wojciechowskiego. „To bardzo ważne 
– podkreślił – aby wsie były miejscem 
godnego życia. Jest to zarazem wielkie 
zadanie, aby poprawić warunki życia na 
obszarach wiejskich w Polsce oraz w ca-
łej Unii Europejskiej”.

„Niezwykle napięty program wyda-
rzenia, eksperckie wystąpienia prelegen-
tów oraz dwie rozbudowane debaty te-
matyczne dają przedsmak tego, o czym 
mówi się obecnie w kontekście wyzwań 
XXI wieku w zakresie troski o losy pla-
nety i ludzi – relacjonuje dr inż. Tomasz 
Czech, prof. URK – dyrektor Centrum 
Transferu Technologii Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, jeden z organi-
zatorów Forum.

W dalszej części głos zabrali goście: 
Wiktoria Saganowska – zastępca dy-
rektora Departamentu Strategii Mini-
sterstwa Funduszy i Polityki Regional-
nej, Heidrun Maier-De Kruijff – prezes 
Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komu-
nalnych Republiki Austrii. W swoich 
przemówieniach wskazywali m.in. na 
szanse, jakie daje wdrożenie koncepcji 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz do-
kumentów wykonawczych, jak choćby 
pakietu Fit for 55.

Pierwszy dzień forum był podzielony 
na trzy panele: „Zielony ład w smart city”, Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK; fot. Jakub Miszczyszyn

Profesor Sylwester Tabor – rektor URK odbiera z rąk dr. inż. Zbigniewa Fury Medal XL-lecia 
Polskiego Klubu Ekologicznego; fot. Jakub Miszczyszyn
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„Zielony ład w smart village” oraz „Zrów-
noważony rozwój”. Prelegenci tegorocznej 
VI edycji Forum Green Smart City poru-
szyli zagadnienia dotyczące m.in. tego, 
jak prawidłowo zarządzać zielenią miej-
ską, jak adaptować nasze miasta i wsie 
do zmian klimatycznych, jakie znaczenie 
ma zanieczyszczenie hałasem i światłem 

w naszym najbliższym otoczeniu. Poru-
szana była także tematyka wykorzystania 
danych geoprzestrzennych w zarządzaniu 
transportem i mobilnością miejską, jak 
również aspekt wpływu smogu na jakość 
życia ludzi i zwierząt.

Podczas drugiego dnia forum orga-
nizatorzy zaplanowali dwie debaty te-

matyczne, zatytułowane: „Wpływ inno-
wacji społecznych na rozwój smart city  
i smart village” oraz „Europejski Zielony 
Ład a smart city i smart village”. Wśród 
dyskutantów znaleźli się doświadczeni 
i utytułowani eksperci zajmujący się na 
co dzień problematyką miejską, ener-
getyką, gospodarowaniem odpadami, 
rolnictwem, a także przedstawiciele sa-
morządów.

VI Forum Green Smart City przej-
dzie do historii jako najbardziej do-
stępne dla szerokiego grona odbiorców 
spośród dotychczasowych edycji, a to 
za sprawą swojej hybrydowej formuły. 
Tym, co wyróżniało tegoroczną edycję, 
był również niezwykle bogaty i napięty 
program wystąpień i debat. Już teraz or-
ganizatorzy zastanawiają się, czy nazwa 
wydarzenia nie powinna zostać rozwi-
nięta o dodatkowy człon „Smart Villa-
ge”, jak również: w jaki sposób dotknąć 
tematów bliższych zwykłemu odbiorcy, 
dotyczących m.in. nowoczesnych, inteli-
gentnych gospodarstw domowych.

Wydarzenie zgromadziło łącznie po-
nad 200 uczestników na żywo i 200 
uczestników online!

Organizatorami wydarzenia byli: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie, Centrum Transferu 
Technologii Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie, Centrum Innowacji Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie sp. 
z o.o. oraz Związek Uczelni InnoTech-
Krak. Wydarzenie było współfinanso-
wane ze środków uzyskanych z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

Z materiałami dotyczącymi konfe-
rencji można się zapoznać na oficjalnej 
stronie wydarzenia.

Równolegle z Forum odbywały się 
targi wystawiennicze – tzw. FORUM 
EXPO, których sponsorem była firma 
Hugo Green Solutions sp. z o.o.

Tekst:
Zespół Forum Green Smart City

Członkowie Komitetu Organizacyjnego VI FORUM Green Smart City

W Forum wziął udział Janusz Wojciechowski – komisarz ds. rolnictwa UE; fot. Tomasz Czech
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Udział naukowców Uniwersytetu Rolniczego 
w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości
Kraków, cyberprzestrzeń, 8 – 9 listopada 2021 r.

„Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
(Global Entrepreneurship Week) to glo-
balna inicjatywa, mająca na celu pro-
mowanie idei bycia przedsiębiorczym, 
w szczególności wśród młodych ludzi” – 
czytamy na stronie http://tydzienprzed-
siebiorczosci.malopolska.pl. Ten cenny 
projekt jest z dużym zapałem realizowa-
na także w Małopolsce, gdzie co roku,  
w wybranym tygodniu listopada, organi-
zowane są wszelkiego rodzaju szkolenia, 
seminaria, spotkania z przedsiębiorca-
mi i tzw. „aniołami biznesu”, warsztaty, 
konkursy, konferencje, turnieje. W reali-
zację przedsięwzięcia angażuje się ok. 40 
podmiotów, takich jak: instytucje wspie-
rające przedsiębiorczość, urzędy pracy, 
krakowskie uczelnie, szkoły, firmy oraz 
wszyscy ci, którzy są zainteresowani pro-
mocją przedsiębiorczości, a koordynato-
rem wszystkich działań jest Wojewódz-
two Małopolskie. W organizowanych 
w naszym regionie od roku 2010 ŚTP 
rokrocznie bierze udział ok. 10 tys. osób.
W odbywającej się w dniach 8–14 listo-
pada XIV edycji Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości aktywny udział wzię-
li naukowcy Uniwersytetu Rolniczego, 
którzy zorganizowali ciekawe spotkania 
tematyczne prowadzone on-line.

Dr Joanna Szarek (Katedra Ekono-
mii i Gospodarki Żywnościowej, Wy-
dział Rolniczo-Ekonomiczny) przed-
stawiła temat „Biogospodarka oparta 
na wiedzy”. Tłumaczyła, że biogospo-
darka, czyli  zrównoważona produkcja 
odnawialnych zasobów biologicznych  
i przetwarzanie ich na produkty żywno-
ściowe, bioenergię, towary przemysłowe 

i in., zastępujące produkty konwencjo-
nalnych rafinerii, jest ściśle powiązana  
z gospodarką opartą na wiedzy.

Dr inż. Tomasz Stachura (Katedra 
Melioracji i Kształtowania Środowiska, 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geo-
dezji) mówił o zastosowanie map myśli  
w szkole, na studiach, w biznesie. Me-
toda map myśli to jedna z metod twór-
czego myślenia i skuteczne narzędzie, 
które może być wykorzystywane w każ-
dej sferze życia. Można je z powodze-
niem stosować w procesie uczenia się, 
gdyż ułatwia zapamiętywanie, ale także  
w biznesie, np. przy opracowywaniu 
planów strategicznych. Uczestnicy zajęć 
mogli się dowiedzieć, jak wizualizować 
swoje pomysły, jak przyspieszyć proces 
uczenia się i zapamiętywania oraz jak 
być bardziej kreatywnym.

„Gospodarstwa opiekuńcze na ob-
szarach wiejskich jako przejaw przed-
siębiorczości społecznej” to temat, który 

przedstawiła dr hab. Wioletta Knapik, 
prof. URK – kierownik Obserwatorium 
Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego 
Regionów (Katedra Statystyki i Polityki 
Społecznej, Wydział Rolniczo-Ekono-
miczny). Spotkanie poświęcone zostało 
promocji gospodarstw opiekuńczych na 
podstawie wniosków z realizowanego 
projektu badawczego Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju „Gospodarstwa 
opiekuńcze w rozwoju obszarów wiej-
skich wobec wyzwań demograficznych”. 
Głównym celem projektu jest opracowa-
nie modelu gospodarstwa opiekuńczego 
oraz przygotowanie systemu jego wdra-
żania. Działania te są odpowiedzią na 
problemy demograficzne, zdiagnozowa-
ne w Strategii na Rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju. Szerzej na temat tego 
projektu pisaliśmy w nr. 1–2 (126–127) 
„Biuletynu” z 2021 r.

Opracowanie: Redakcja
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W dniach 25–26 listopada 2021 r. już po 
raz drugi Wydział Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie zorganizował seminarium 
podsumowujące Ogólnopolski Konkurs 
Jakości Prac Scaleniowych. Jest to pre-
stiżowe wydarzenie zainicjowane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(MRiRW) oraz Stowarzyszenie Geode-
tów Polskich (SGP). 

Seminarium to stanowi ważny element 
promocji prac scaleniowych w Polsce oraz 
daje możliwość wymiany doświadczeń 
naukowych i praktycznych w zakre-
sie najlepszych praktyk zdobytych przy 
opracowaniu projektów scaleń gruntów. 
W seminarium udział wzięło około 100 
uczestników, zaś obrady miały miejsce w 
podkrakowskiej Wieliczce.

Tegoroczne seminarium otworzyło 
wystąpienie pani Lidii Kostańskiej – 
dyrektor Departamentu Nieruchomości 
MRiRW, która odczytała też list skiero-
wany do Uczestników Seminarium od 
Wicepremiera oraz Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi – pana Henryka Kowal-
czyka. Świadczy to o dużym znaczeniu 
prac scaleniowych dla rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce.

Następnie głos zabrali: pani Wie-
sława Burnos – Członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego, pan prof. 
Leszek Książek – Dziekan WIŚiG URK 
w Krakowie oraz pan Jerzy Kozłowski 
– Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej  
i Leśnej SGP. Seminarium prowadził 
pan prof. Jacek Pijanowski z URK  
w Krakowie, prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (TROW) oraz główny organizator 
wydarzenia.

W pierwszej części seminarium od-
była się uroczystość wręczenia nagród  
i wyróżnień Laureatom Konkursu przez 
pana Roberta Kowalczyka – Naczel-
nika Wydziału Geodezji i Klasyfikacji 
Gruntów w Departamencie Nierucho-
mości MRiRW.

W ramach seminarium odbyły się  
3 sesje plenarne, podczas których autorzy 
z MRiRW, UR w Krakowie, Politechni-
ki Warszawskiej, Stowarzyszenia Geode-
tów Polskich oraz Biur Geodezji i Tere-
nów Rolnych przedstawili 17 referatów.  
W ostatniej części merytorycznej semi-
narium odbyła się moderowana dysku-

sja panelowa z udziałem przedstawicieli 
administracji rządowej i samorządowej 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
oraz gminnego. Na zakończenie semina-
rium odbyła się dyskusja oraz podsumo-
wanie obrad. 

Seminarium było jak co roku okazją 
do wielu interesujących rozmów kulu-
arowych, wymiany doświadczeń oraz 
ustaleń dotyczących współpracy nauki  
i praktyki geodezyjnej.

Tekst:
dr. hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru  
i Fotogrametrii

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Seminarium podsumowujące XLV Ogólnopolski 
Konkurs Jakości Prac Scaleniowych
25 – 26 listopada 2021 r.

Widok na salę obrad seminarium podsumowującego XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac 
Scaleniowych
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Szanowni Państwo! Uczestnicy i Laureaci 
XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości 
Prac Scaleniowych!
Gratuluję Państwu otrzymania nagród  
i wyróżnień w tegorocznej edycji konkur-
su. Wyróżnienie Państwa jest świadectwem  
i gwarancją wysokiego poziomu prac scale-
niowych zmieniających polskie wsie, które 
aktywnie włączają się w proces modernizacji 
obszarów wiejskich.

Dlatego chciałbym wszystkim Pań-
stwu bardzo serdecznie podziękować za 
trud wkładany w realizację niełatwych 
zadań, związanych ze scalaniem grun-
tów. Państwa udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Jakości Prac Scaleniowych 
to dodatkowa forma promowania prac  
urządzeniowo-rolnych związanych z two-
rzeniem korzystniejszych warunków gospo-
darowania w rolnictwie. To także możli-
wość systematycznego doskonalenia jakości 
prowadzenia prac scaleniowych, promocja 
najlepszych stosowanych praktyk oraz wy-
miana doświadczeń zdobytych przy realiza-
cjj konkretnych projektów scaleń gruntów 
finansowanych obecnie także ze środków 
wspólnotowych.

Scalanie gruntów jest podstawowym 
narzędziem umożliwiającym kompleksowe 
zmiany rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
które oprócz poprawy struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych daje znaczący impuls 
do rozwoju danej wsi oraz przyczynia się do 
poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Szczególne podziękowanie należą się 
geodetom, którzy opracowali projekty sca-
lenia gruntów oraz założenia do projektu 
scalenia.

Doświadczenie wskazuje, że najlepsze 
efekty scaleń gruntów osiągane są tylko 
wtedy, gdy w czasie jego postępowania 
sprawom poszczególnych rolników, poświę-
cana jest szczególna uwaga, a wszelkie roz-

wiązania przestrzenne we wsi są wynikiem 
długotrwałych uzgodnień z uczestnikami 
scalenia i osiągania nie zawsze łatwych kom-
promisów. Takie dobre efekty są możliwe 
tylko wtedy, gdy za geodetami projektanta-
mi – wykonawcami scaleń – stoi autorytet 
państwa reprezentowany przez starostów, 
wojewodów oraz samorządy województw – 
ustawowo odpowiedzialnych za moderniza-
cję terenów wiejskich. Jesteśmy przekonani, 
że dzięki pracy całej służby urządzeniowo-
-rolnej, a także dzięki środkom wspólnoto-
wym, poprzez scalenia gruntów poprawią 
się warunki gospodarowania w rolnictwie,  
a przyznane nagrody będą wyrazem uzna-
nia dla Państwa ciężkiej pracy.

Należy podkreślić, że od 1 maja 2004 
r., czyli od wejścia Polski do UE, do 2021 
r. na działanie „Scalanie gruntów” zostało 
wydatkowanych ponad 445 mln euro.

Środki te pozwoliły zrealizować 280 
projektów scaleniowych o łącznej po-
wierzchni 254 tys. ha gruntów. Scale- 
niem gruntów objęto ponad 55 tys. (55 218) 
gospodarstw rolnych prawie 658 tys. 
(657 878) działek ewidencyjnych. W wy-
niku przeprowadzonych scaleń gruntów 
poprawił się rozłóg gruntów w poszczegól-
nych gospodarstwach, a liczba działek ewi-
dencyjnych zmniejszyła się o 43%.

W obecnej perspektywie finansowej 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na 
działanie 4.3 „scalanie gruntów” w ramach 
PROW 2014-2020 przeznaczył 285 mln 
euro (tj. 1,3 mld zł).

Dostrzegając wagę tych operacji dla 
rozwoju polskiej wsi zostały przeznaczo-
ne dodatkowe środki na scalenia gruntów 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w kwocie 137 mln euro, na tzw. 
okres przejściowy — do 30 czerwca 2025 r., 
co pozwoli zrealizować scalenia gruntów na 
powierzchni ok. 56 tys. ha gruntów.

Należy również podkreślić, że obec-
nie trwają prace nad kształtem nowej per-
spektywy finansowej na lata 2023–2027,  
w której planowana jest kontynuacja realiza-
cji scaleń gruntów.

Chciałbym szczególnie serdecznie po-
dziękować Stowarzyszeniu Geodetów Pol-
skich za współpracę w przeprowadzeniu 
tegorocznej edycji Konkursu Jakości Prac 
Scaleniowych. To dzięki inicjatywie Sto-
warzyszenia Geodetów Polskich powstała 
idea organizacji tego konkursu, służącego 
promowaniu scaleń gruntów. Prezesowi 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Panu 
prof. dr. hab. inż. Januszowi Walo, Dzie-
kanowi Wydziału Geodezji i Kartografii na 
Politechnice Warszawskiej, pragnę serdecz-
nie podziękować za owocną współpracę  
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w tegorocznej edycji konkursu.

Szczególne podziękowania składam 
dla Pana prof. dr hab. inż. Jacka Pija-
nowskiego oraz pracowników Uniwer-
sytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie – za pomoc i osobiste zaangażo-
wanie w zorganizowanie tego Seminarium 
oraz przygotowanie i wygłoszenie referatów, 
a także pełnienie funkcji moderatorów.

Jeszcze raz gratuluję, życząc jedno-
cześnie Laureatom XLV Ogólnopolskie-
go Konkursu Jakości Prac Scaleniowych 
pomyślności oraz realizowania celów  
i ambicji zawodowych.

Mam nadzieję, że kolejna, XLVI edycja 
Konkursu potwierdzi dalsze Państwa za-
angażowanie w realizację tej części Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

Z poważaniem
Henryk Kowalczyk

Warszawa, 24 listopada 2021 r.
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Pracownicy Uniwersytetu Rolniczego  
na VI Europejskim Kongresie Samorządów

Mikołajki, 6 – 7 grudnia 2021 r.

Tegoroczna edycja EKS odbyła się  
w Mikołajkach i zgromadziła ponad 1000 
uczestników, reprezentujących samorzą-
dy wszystkich szczebli z całej Europy. 
Obecni byli także przedsiębiorcy, orga-
nizacje pozarządowe, a także przedsta-
wiciele rządu. Choć na korytarzach ho-
telu Gołębiewski panował duży ruch, to  
w opinii organizatorów – Instytutu Stu-
diów Wschodnich – warunki pandemicz-
ne wymusiły redukcję liczby uczestników 
Kongresu o połowę. Odbyło się 69 sesji, 
w czasie których toczyły się dyskusje do-
tykające wszystkich kluczowych dla spo-
łeczności lokalnych działań: od kultury, 
przez edukację, planowanie przestrzenne, 
nowe technologie, po uwarunkowania 
sięgające geopolityki.

Najciekawsze, jak zawsze, były jednak 
rozmowy kuluarowe, w czasie których 
można było wymienić poglądy oraz do-
kończyć rozpoczęte na panelach dyskusje, 
na które jak zawsze brakowało czasu.

Uniwersytet Rolniczy reprezentowany 
był przez trzy osoby: dr hab. inż. Annę 
Ptaszek, prof. URK – dyrektora Cen-
trum Innowacji oraz Badań Prozdrowot-
nej i Bezpiecznej Żywności, dr hab. Wio-
lettę Knapik, prof. URK – koordynatora 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, 
kierownika Obserwatorium Rozwoju  
i Dziedzictwa Kulturowego Regionów 
oraz dr. Szymona Sikorskiego – pełno-
mocnika – asystenta rektora. Aktywność 
kongresową, w dniu przyjazdu – 6 grud-
nia – zainicjowała dr hab. Wioletta Kna-
pik, prof. URK, uczestnictwem w panelu 

pt. Miasto współtworzone przez obywatela. 
Na ile realny jest wpływ lokalnych miesz-
kańców na wizerunek nowoczesnej gminy? 
– który moderowała dr hab. Ewelina 
Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH – kie-
rownik Zakładu Unii Europejskiej, zaś 
panelistami byli: Wojciech Bakun – pre-
zydent Przemyśla, Artur Buszek – prze-
wodniczący Nowoczesnej w Krakowie, 
sekretarz Zarządu Regionu Małopolska 
Nowoczesnej, Anton Naiczuk – dyrektor 
Fundacji Dyplomacji Społecznej (Ukra-
ina), Robert Obaz – poseł na Sejm, Mar-
cin Witko – prezydent Tomaszowa Ma-
zowieckiego. Temat dotyczył odpowiedzi 

na pytanie, czy nowoczesna demokracja 
daje obywatelowi szerokie pole do współ-
uczestnictwa w sprawowaniu władzy pu-
blicznej? Zastanawiano się także, w jakim 
stopniu mieszkaniec ma bezpośredni 
wpływ na kształt środowiska, w którym 
żyje i pracuje. W trakcie debaty dr hab. 
Wioletta Knapik, prof. URK, omówiła 
także prowadzony projekt badawczy pn. 
„Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju 
obszarów wiejskich wobec wyzwań de-
mograficznych (GROWiD)”.

Tego samego dnia dr Szymon Si-
korski uczestniczył w panelu pt. Zielony 
Ład w Europie – od Globalnej do Regio-

Dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK (druga od lewej) omawia projekt badawczy pn. 
„Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych 
(GROWiD)”
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nalnej Perspektywy. Dyskusję prowadził 
Krzysztof Jan Stawnicki – zastępca 
dyrektora Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Białymstoku, zaś  
w roli ekspertów wypowiadali się: Gu-
staw Marek Brzezin – marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Grzegorz Cichy – burmistrz Proszowic, 
Zygmunt Fura – przewodniczący Rady 

Naukowej Polskiego Klubu Ekologiczne-
go. Tematem przewodnim był przyjęty 
podczas COP25 w Madrycie komunikat 
w sprawie Zielonego Ładu podkreślający, 
że miasta i regiony mają zasadnicze zna-
czenie dla osiągnięcia neutralności kli-
matycznej w UE do 2050 r. Co więcej, 
to właśnie regiony UE zobowiązały się 
do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz 

transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej na poziomie lokalnym (na 
polu m.in. efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii, mobilności, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, lasów  
i niebieskiej gospodarki). 

Drugi dzień rozpoczął się od panelu pt. 
Wpływ parków technologicznych na rozwój 
i innowacyjność przedsiębiorstw – który 
moderowała dr hab. inż. Anna Ptaszek, 
prof. URK. W bardzo merytorycznej 
dyskusji uczestniczyli: Witalij Kowal – 
przewodniczący Równieńskiej Obwodo-
wej Administracji Państwowej (Ukraina), 
Anna Kornecka – dyrektor Programu 
„Czysta Polska”, Maria Borzym – dyrek-
tor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego oraz Jacek Kasz – dyrektor 
Centrum Transferu Technologii Politech-
niki Krakowskiej. Paneliści zastanawiali 
się, jakie korzyści mogą czerpać przed-
siębiorstwa ze wsparcia parków technolo-
gicznych oraz w jakim stopniu parki tech-
nologiczne, we współpracy z samorządem 
terytorialnym, stają się istotnym narzę-
dziem wspierającym rozwój innowacyj-
ności w przedsiębiorstwach, również tych 
małych i średnich. Obecnie działają głów-
nie na poziomie regionalnym lub krajo-
wym, a podejmowane przez nie działania 
definiują charakter lokalnego środowiska 
naukowego i biznesu.

Aktywność konferencyjną na VI EKS 
zakończył dr Szymon Sikorski, który 
poprowadził panel pt. Inwestycje w czystą 
energię – czy to się opłaca? Jako eksperci 
wypowiadali się: Anna Kornecka – dy-
rektor Programu „Czysta Polska”, Ti-
mothy Patterson – prezes Economy So-
lution Group Limited (Wielka Brytania), 
prof. Dan Micu – dyrektor naukowy  
w Krajowej Radzie ds. Badań Naukowych 
przy Ministerstwie Badań i Innowacji 
(Rumunia) oraz dr Piotr Kosiak – pro-
kurent firmy Polskie Domy Drewniane 
SA. W przedstawianych prezentacjach 
uczestnicy omówili działania podejmo-
wane w Polsce, Wielkiej Brytanii i Rumu-
nii zmierzające do poprawy efektywności 

Pamiątkowe zdjęcie członków panelu „Zielony Ład w Europie – od globalnej do regionalnej 
perspektywy”

Dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK (pierwsza od lewej) moderuje dyskusję dotyczącą wpływu 
parków technologicznych na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw
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Bal Beana 2021
Kraków, 25 listopada 2021 r.

energetycznej. Temat jest tym ważniejszy, 
że – jak wynika z opublikowanych przez 
Europejski Bank Inwestycyjny badań – 
tylko 40% badanych firm zainwestowała 
w poprawę efektywności energetycznej,  
a tego rodzaju projekty stanowiły niewiel-
ką część ich budżetów inwestycyjnych. 
Najwięcej inwestycji związanych z efek-
tywnością energetyczną podjęły firmy na 
Słowacji (61%), a następnie przedsiębior-
stwa z: Hiszpanii, Czech, Austrii, Słowe-
nii, Portugalii i Szwecji. Polska, niestety, 
znalazła się poniżej średniej unijnej.

Warto podkreślić, że po raz kolejny  
o Uniwersytecie Rolniczym było głośno 
– uczestnicy VI EKS podkreślali wiedzę, 
jasność i precyzję przekazywanych myśli 
oraz przygotowanie naszej delegacji.

Tekst: dr Szymon Sikorski, MBA Pamiątkowe zdjęcie członków panelu: „Inwestycje w czystą energię – czy to się opłaca? II”

Czas na krótkie podsumowanie wyda-
rzenia, które odbyło sie 25 listopada br.  
w Klubie Akademickim ARKA. Był to 
Bal Beana 2021, czyli otrzęsiny pierw-
szego i (w tym roku wyjątkowo) także 
drugiego roku studentów Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie.

Pierwsze w tym semestrze tak duże 
wydarzenie zorganizowane przez Uczel-
nianą Radę Samorządu Studentów cie-
szyło się bardzo dużą frekwencją i stało 
się świetną okazją nie tylko do podjęcia 
artystycznej rywalizacji, ale też do inte-
gracji studentów wszystkich wydziałów 
Uniwersytetu Rolniczego.

Wystąpili studenci I i II roku z: Uni-
wersyteckiego Centrum Medycyny We-
terynaryjnej (którzy zajęli I miejsce), Wy-
działu Inżynierii Produkcji i Energetyki (II 
miejsce), Wydziału Technologii Żywności 
(III miejsce), Wydziału Rolniczo-Ekono-

Na pierwszym planie (od lewej):inż. Julia Tarnowska – przewodnicząca Uczelnianej Rady 
Samorządu Studentów URK i prof. Andrzej Bogdał – prorektor ds. kształcenia
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micznego (wyróżnienie), Wydziału Leśnego, Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Za fachową ocenę odpowiedzialne było jury w składzie: dr 
hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – prorektor ds. kształ-
cenia, mgr Marta Janda-Pająk – kierownik Studium Języków 
Obcych, mgr Ewa Kliś-Brudny – kierownik Biura Programów 
i Jakości Kształcenia i inż. Julia Tarnowska – przewodnicząca 
URSS URK.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Do zobaczenia na kolej-
nym Balu Beana za rok!

Tekst: Katarzyna Jurczyk
zastępca przewodniczącej URSS UR

Zdjęcia: Bartłomiej Chmiel
Koło Fotograficzne UR
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Inauguracja roku akademickiego 
Uniwersytetu dla Młodzieży URK
Kraków, 27 listopada 2021 r.

27 listopada br. odbyła się w Centrum 
Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie uroczysta Inauguracja Uni-
wersytetu dla Młodzieży. W czasie spo-
tkania prorektor ds. kształcenia – dr hab. 
inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, i wójt 
gminy Radziechowy-Wieprz pan Maciej 
Mika podpisali umowę o współpracy 
Uczelni z gminą.

Wykład inauguracyjny pt. Cukry, 
słodkości i inne różności wygłosiła dr 
Anna Wisła-Świder, prof. URK, z Kate-
dry Chemii Wydziału Technologii Żyw-
ności UR.

Po wykładzie młodzi studenci Uni-
wersytetu dla Młodzieży otrzymali swoje 
pierwsze indeksy. Życzymy Wam, młodzi 
Przyjaciele, wielu sukcesów!

Tekst: Aleksander Jędral 
Zdjęcia: Karolina Adamska-Gąszcz

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej 
Bogdał, prof. URK (po prawej) podpisuje 
umowę o współpracy z wójtem gminy 
Radziechowy-Wieprz Maciejem Miką

Student Uniwersytetu dla Młodzieży odbiera 
indeks z rąk prorektora ds. kształcenia prof. 
Andrzeja Bogdała

Studenci reprezentujący Wydział Rolniczo-Ekonomiczny otrzymali 
wyróżnienie

Pierwsze miejsce na Balu Beana 2022 zdobył zespół Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
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XX-lecie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
HAGARD
Kraków, 4 grudnia 2021 r.

4 grudnia w Klubie Akademickim „Arka” 
odbył się jubileusz XX-lecia Zespołu Sy-
gnalistów Myśliwskich „Hagard”.

Uroczystość rozpoczęła się sygnałem 
powitalnym, po którym głos zabrał pro-
rektor ds. kształcenia – dr hab. inż. An-
drzej Bogdał, prof. URK. Przypomniał 
on genezę Zespołu oraz podkreślił, jak 
ważną rolę odgrywa „Hagard” w zakresie 
promocji Uczelni, zarówno w kraju, jak i 
na arenie międzynarodowej. Do podzię-
kowań i gratulacji przyłączyli się: dziekan 
Wydziału Leśnego prof. Marcin Pie-
trzykowski, dyrektor Centrum Kultury 
i Kształcenia Ustawicznego UR dr inż. 

Michał Szanduła, dr Tadeusz Kubacki, 
pani Hanna Karczmarska z Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krako-
wie oraz przedstawiciele zespołów tręba-
czy myśliwskich Venator z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i Akteon  
z SGGW w Warszawie.

Po części oficjalnej „Hagard” zagrał 
jubileuszowy koncert, który z pewnością 
zachwycił zebranych gości.

Jesteśmy dumni z naszego Zespołu  
i życzymy mu kolejnych sukcesów! 

Tekst: Aleksander Jędral
Zdjęcia: Bartłomiej Chmiel Dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – 

prorektor ds. kształcenia

Koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” podczas jubileuszu XX-lecia
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Kolejna edycja egzaminu TOEIC z języka 
angielskiego organizowanego przez Studium 
Języków Obcych za nami
Kraków, 19 maja, 3 grudnia 2021 r.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podpi-
sał w styczniu 2020 roku umowę partner-
ską z Educational Testing Services Global 
i został akredytowanym partnerem ETS 
z uprawnieniami do przeprowadzania 
międzynarodowych egzaminów spraw-
dzających biegłość języka angielskiego. 
Tym samym Studium Języków Obcych 
UR w Krakowie stało się centrum egza-
minacyjnym TOEIC®, a wszyscy etatowi 
nauczyciele akademiccy nauczający języ-
ka angielskiego stali się certyfikowanymi 
egzaminatorami po ukończeniu kursu  
i zaliczeniu egzaminu potwierdzającego 
znajomość przepisów i procedur egzami-
nacyjnych. 

Powstanie centrum egzaminacyjne-
go TOEIC związane jest z potrzebami 
uczelni i rynku pracy jako że coraz licz-
niejsza grupa studentów, doktorantów 
i pracowników UR dostrzega korzyści 
płynące z posiadania międzynarodowego 
certyfikatu językowego, który jest respek-
towany na całym świecie i często wręcz 
konieczny przy ubieganiu się o uczest-
nictwo w wymianach studenckich typu 
ERASMUS, stażach na zagranicznych 
uczelniach, awansie zawodowym czy 
przyjęciu do pracy w wielu instytucjach. 
Chociaż organizowany przez Studium 
Języków Obcych UR egzamin TOEIC 
został stworzony głównie do poświad-
czenia znajomości języka angielskiego  
w środowisku pracy jest on obecnie re-
spektowany również przez uczelnie  
i znajduje się na liście ministerialnej eg-

zaminów uznanych jako równoważne  
z egzaminem doktorskim.

Egzamin TOEIC przeprowadzony 
został w roku 2021 w Studium Języków 
Obcych dwukrotnie – w maju oraz grud-
niu. Oby dwie edycje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. W dniu 19 maja 2021 
do egzaminu przystąpiło 29 studentów 
oraz jeden pracownik UR, w dniu 3 grud-
nia to 19 studentów i jeden pracownik ad-
ministracyjny naszej uczelni. 

Dla zainteresowanych egzaminem 
– garść informacji. Egzamin TOEIC® 
(Test of English for International Commu-
nication) to uznawany egzamin między-
narodowy poświadczony certyfikatem. 
W przeciwieństwie do innych egzami-
nów międzynarodowych, takich jak np. 
FCE, CAE, CPE nie jest przeznaczony 
dla osób reprezentujących konkretny po-
ziom znajomości języka, innymi słowy: 
nie można go nie zdać. Do egzaminu 
mogą przystąpić zarówno początkujący, 
jak i zaawansowani, a liczba zdobytych 
punktów określa poziom znajomości ję-
zyka i tak np. 730 punktów odpowiada 
poziomowi B2, a 900 – C1. Na egza-
minie można zdobyć maksymalnie 990 
punktów.

Egzamin trwa 120 minut i składa się 
z dwóch sekcji: Listening (rozumienie ze 
słuchu) and Reading Comprehension (czy-
tanie ze zrozumieniem). Przed przystąpie-
niem do egzaminu zachęcamy do skorzy-
stania z możliwości rozwiązania pełnego, 
darmowego testu TOEIC na stronie in-
ternetowej: https://testujangielski.pl/ar-
ticle/index/art/308.

Cena egzaminu wraz z certyfikatem 
w roku 2021 wynosiła 344 zł dla studen-
tów i pracowników UR. Oprócz certy-
fikatu zdający otrzymuje również raport 
wyników, interpretujący wynik punkto-
wy w powiązaniu z kompetencjami języ-
kowymi kandydata.

Studium Języków Obcych UR orga-
nizuje sesje egzaminacyjne po zgłoszeniu 
się minimum 12 chętnych. Przy mniejszej 
ilości zgłoszeń studenci zostaną przekie-
rowani do otwartego ośrodka ETS Global  
w Krakowie. Osoby zainteresowane egza-
minem prosimy o kontakt z SJO.

Serdecznie zapraszamy, uczestnikom 
gratulujemy, a za przystępujących do eg-
zaminu trzymamy kciuki!

Tekst: dr Elżbieta Kloc,
mgr Marta Janda-Pająk
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Kolejny dowód na wiodącą rolę UR w zakresie 
badań nad urządzaniem przestrzeni wiejskiej 
w Polsce
Kolejny dowód na wiodącą rolę naszej 
Uczelni w zakresie badań nad urządza-
niem przestrzeni wiejskiej w Polsce: na-
kładem Wydawnictwa Uniwersytetu 
Rolniczego ukazała się monografia na-
ukowa, będąca wynikiem dwuletnich 
badań w ramach projektu pn. „Środowi-
skowe i społeczne efekty prac urządzenio-
wo-rolnych w Polsce”, zrealizowanego ze 
środków planu działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 
2014–2020 (umowa o dofinansowanie nr 
KSOW/4/2020/060). Badania prowadzo-
no we współpracy z Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzki-
mi Biurami Geodezji i Terenów Rolnych, 
a ich głównym celem było wypracowanie 
podwalin merytorycznych pod możli-
wość rozszerzenia zakresu tzw. zagospo-
darowania poscaleniowego o inwestycje 
i zabiegi wodno-melioracyjne oraz eko-
logiczno-krajobrazowe, mające pomóc 
w przygotowaniu przestrzeni wiejskiej 
naszego kraju na postepujące zmiany kli-
matyczne. 

W monografii zaprezentowano nowe 
podejście metodyczne do planowania 
rozwiązań z tego zakresu w ramach sca-
leń gruntów. W wyniku badań wskaza-
no szereg możliwości, jakie rozwiązania 
te stwarzają dla obszarów wiejskich, tj.: 
dostosowanie struktury przestrzennej 
terenów rolnych i rozwiązań infrastruk-
turalnych, pozyskiwanie terenów na cele 
publiczne czy właściwe zaprojektowanie 
obszarów chronionych. W opracowaniu 
zwrócono również uwagę na aspekty spo-
łeczne scaleń gruntów, które determinują 
możliwości pozyskania gruntów pod cele 

publiczne, jak również przemiany na wsi  
i budowanie kapitału społecznego. Na ten 
cel zrealizowano szeroko zakrojone bada-
nia ankietowe.

Badania wykazały, iż prace urządze-
niowo-rolne (w tym scalenia gruntów) 
posiadają nie wykorzystany potencjał 
nośnika ważnych inwestycji przygotowu-
jących przestrzeń wiejską na postępujące 
zmiany klimatyczne (powodzie i susze). 
Należy do nich zaliczyć:

• kompleksowe rozwiązywanie proble-
mów dotyczących wody, w szczególności 
jej okresowego niedoboru lub nadmiaru;

• zabezpieczenia  wiatrochronne  w  po- 
staci planowo zakładanych szpalerów 
drzew wraz z roślinnością podokapową na 
odpowiednio szerokich pasach gruntów, 
wykorzystywane w celu minimalizacji 
konfliktów z produkcją rolną (zacienianie 
upraw, konkurencja korzeniowa i inne);

• przeciwerozyjne kształtowanie ukła-
du przestrzennego gruntów rolnych, 
głównie dzięki nowemu układowi pól 
uprawnych (poprzecznostokowych), ma-
jące na celu dostosowanie układu dróg  
i granic działek do rzeźby terenu.

Dzięki wymiernemu wkładowi badań 
zrealizowanych przez naukowców z Uni-
wersytetu Rolniczego, Dolnośląskiego 
Biura Geodezji i Terenów Rolnych we 
Wrocławiu oraz Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa powyższe 
działania zostaną objęte finansowaniem 
w ramach Planu Strategicznego Wspól-
nej Polityki Rolnej na lata 2023–2027  
w zakresie interwencji  dotyczącej scale-
nia gruntów wraz z zagospodarowaniem 
poscaleniowym. 

Wyniki naukowe monografii stały się 
również podstawą do zainicjowanej przez 
Dyrekcję Generalna Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa współpracy badaw-
czej w zakresie opracowanie metodyki 
identyfikacji i pozyskiwania terenów pod 

rozwiązania systemowe z zakresu reten-
cjonowania wody na obszarach wiejskich, 
które są planowane do wdrożenia z part-
nerami komercyjnymi.

Tekst:
dr. hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK

Katedra Geodezji Rolnej, Katastru 
i Fotogrametrii

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Okładka książki „Środowiskowe i społeczne 
efekty scaleń gruntów” pod redakcją prof. Jacka 
Pijanowskiego
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Bohdan Cherkes i Józef Hernik:
Identity in Post-Socialist Public Space. Urban 
Architecture in Kiev, Moscow, Berlin and 
Warsaw
Nakładem prestiżowego wydawnictwa 
Routledge ukazała się nowa książka pt. 
Identity in Post-Socialist Public Space. 
Urban Architecture in Kiev, Moscow, Ber-
lin, and Warsaw (Tożsamość w postsocja-
listycznej przestrzeni publicznej. Architek-
tura miejska w Kijowie, Moskwie, Berlinie  
i Warszawie), autorstwa profesorów Boh-
dana Cherkesa i Józefa Hernika z Katedry 
Gospodarki Przestrzennej i Architektury 
Krajobrazu (Wydział Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji).

Właściwości przestrzeni publicznych 
śródmieść miast, zwłaszcza miast stołecz-
nych, odzwierciedlają zmiany warunków 
i czynników politycznych, społecznych 
oraz gospodarczych, które w nich za-
chodzą, są one także zmaterializowanym 
wyrazem długiego historycznego rozwoju 
kraju. Historia pokazuje, że długi okres 
kształtowania przestrzeni publicznej 
śródmieść jest ściśle związany ze zmia-
nami ideowymi i politycznymi w spo-
łeczeństwie.  W związku z powyższym 
istnieje pilna potrzeba rozwoju i dosko-
nalenia teorii urbanistyki i architektury  
z uwzględnieniem nowej wiedzy na temat 
wzorców rozwoju miast oraz ich elemen-
tów strukturalnych.

Do tej pory we współczesnej teorii 
urbanistyki nie prowadzono badań, za-
wierających systemową analizę procesu 
poszukiwania tożsamości w architekturze 
miast jako ważnego czynnika ich rozwo-
ju. Nie ustalono więc, czy doskonalenie 
teorii i metodologii urbanistyki jest moż-

liwe w przypadku ujawnienia wzorców 
kształtowania i postrzegania przestrzeni 
publicznych śródmieść jako elementów 
strukturalnych miast historycznych i jako 
wyraz tożsamości narodowej.

Przeprowadzone badania, których wy-
niki zamieszczono w monografii, miały 
na celu:

1. Sformułowanie współczesnych in-
terpretacji dla pojęć „tożsamości” i „toż-
samości narodowej” w różnych dziedzi-
nach nauki, określenie ich elementów 
składowych, funkcji oraz charakterystykę 
tożsamości narodowej w kontekście hi-
storycznym;

2. Przedstawienie wzajemnego po-
wiązania między pojęciem „tożsamości”  
a działalnością urbanistyczną i architek-
toniczną;

3. Znalezienie analogii i różnic w in-
terpretacji przejawów tożsamości naro-
dowej w urbanistyce krajów o różnych 
doświadczeniach historycznych i różnej 
kulturze narodowej  na podstawie kon-
kretnych przykładów architektury prze-
strzeni publicznych śródmieść  Kijowa, 
Moskwy i Berlina;

4. Określenie etapów transformacji hi-
storycznych przestrzeni publicznych oraz 
kierunków ich organizacji przestrzennej 
w strukturze miast stołecznych w okre-
sach rządów autorytarnych i demokra-
tycznych;

5. Wyłonienie mechanizmów wzajem-
nych oddziaływań między tożsamością, 
urbanistyką a architekturą, opracowanie 

macierzy tożsamości oraz funkcji prze-
strzeni publicznej śródmieścia, opracowa-
nie propozycji metody ich definiowania, 
analizy i projektowania.

Książka może być przydatna dla 
urbanistów, architektów, specjalistów 
w dziedzinie gospodarki przestrzennej, 
historyków sztuki, politologów, nauczy-
cieli akademickich prowadzących kursy 
dotyczące tematów teorii i historii miast, 
podstaw urbanistyki i architektury, pla-
nowania miast i przestrzeni publicznych.
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