
Uch rvala nr 23,1

Scnatu Unin crsvtctu rv Bialymstoku

z dnia 21 nrarca 2004 roku

w sprox'ie iusad ittiqksianio x,.l'nugru :efi pracownik;tv L-rriuer$.tetu t, Biul.l.nstoku

Nlt podstarvic art. l lTa ttst. 5 usta\\) z dnia l2 *rzcinia 1990 rokLr o szkolnictriic-
\\vzsz)'nr (I)2. U. Nr 65. poz. 385. z pirlnie'jszynri znrianrmi) Scnat [,rni*crsytctu u
Bralvmstoku uchrva la:

\\l
Dodatkorre srodki na z*iqkszcnie rvy nrgrodzcri, w tynr takzc ponacl *lsokosd ustalonq
nu podsta*ic rozporzqdzenia NIEN z dnia 26 urzesnia 2001 roku * spratrie u arunk6r'
*vnagradzania za pracQ i przyznawania innych Srviadczefi zrriilzanrch z pracq dla
praconnik6rv uczclni panstrvorv_v-ch (Dz. U. Nr t07, poz. lIg2, z po2nicjszy.mi
znriarranrr), pochodzi[ce z innych 

'rodel 
niz okleslone r,art. 2.1 ust. I nkt. l. la i 2

ustawy o szkolnict* ic rvy2szym mogq byi rvyplacanc w ramach dodatk6rv spccjalnl'ch.

r\2
L Dodatki spccjalnc rnog4 byi prz.yznans pracorvnikom za rvykonanie okreslonego

zadania bildz za okrcilone osiqgniqcic.
2. Dodatki specjalne mog4 byi r6wnieZ przyznane za realizacjg okesloncgo programu

nriqdzynarodou cgo,

.+.

5.

3.

l.

t.
ti3

Dodatki specjalrrc przyz.naje Rektor. Rektor okre(la r.vysokodi i

dodatek.
Dodatki specjalne z,a realizacjq okre6lonego progralnu
przyznawane sEw tbrnrie ancksu do unrowy, urianowania.
Kierownik jednostki organizacyj ncj/kierorvn ik programu skladaj4cy wniosck o
przyznanic dodatku specjalnego rvskazLrje czas przyznania oraz irodki finansorve
.lcdnostki,/prograrnu, z kt6rych dokonana zostanic rvyplata dodatku.
Dodatck spccjalny, o ktorym molva w s\ 2 ust. I nro2e byi pr?.yz11Lv1y na czas nie
dluZsz,v t'ti 2 do korica roku kalcndarzowcgo, \v kt6rym skladany jcst ivniosck,
Wyplata dodatku spccjalncgo nastQpujc z dolu r', obo*ipul4cych rl,tJni*crsltecic
lcrnr inach * y plirt rvy'nagrodzeri.

$4
Traci nroc Uchrvala nr 8 Scnatu unir.vcrsytctu rv Bialy rrrstoku z tlnia 29. 1 0, 1 997 roku
rv sprarvic zusad zrviqkszauia $ l nagrodzcri p|acorvnikorv LJni$ crsy tctLr $
[3 ia ly rnstoku.
t)odatki spcc'jalnc przyznturc przcd dnicnr *u'j(cia * zlcic ninicjszej uchrralr
rr r.placa siq na potlstnl ic dotlchczasowych plzcl.risirtr'.
[]ch*rla schodzi * 2ycic z dnicnt podpislnra.
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