Zarzqdzenie nr 3
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia2S lutego 2007 r.

pracownikom niebqdqcym nauczycielami
akademickimi nagrdd Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

w sprawie Regulamin przyznawania

$l
podstawie art. 155 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyiszym (Dz. U. Nr 164 poz.l365 z p62n. zm.) otaz $ 63 ust' 2
Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza siq Regulamin przyznawania
pracownikom n iebgdqcym nauczycielami akademickimi nagr6d Rektora

Na

Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4cy Zalqcznik do niniejszego Zatzqdzenia.
s2
2197 Rektora Uniwersytetu w Bial-vmstoku z
w sprawiezasad podzialu Specjalnego FunduszNagr6d

l. Traci moc Zarzqdzenie nr
dnia 3.10.1997 r.

w Uniwersytecie w Bialymstoku.
2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

a.,

Zalqcznik
do Zarzqdzenia nr 3
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 28.02 .2007 |.

REGULAMIN
przyzn w^nia pracownikom niebpdacym nauczycielami akademickimi
nagr6d Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 155 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. prawo o
szkolnictwie wyZszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 zp62n. zm.)oraz $ 63 ust.2
Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku ustala siQ Regulamin przyznawania
pracownikom niebEd4cym nauczycielami akademickimi nagr6d Rektora
Uniwersytetu w Bialymstoku.

$1

Nagrody Rektora przyznawane sqz okazjl Swigta Uniwersytetu w Bialymstoku
t1. l0 paLdziemlka.

L

$2
Srodki na nagrody Rektora pracownikom niebgd4cym nauczycielami
akademickimi naficzane s4 w wysokolci I%o planowanych przez vczelniQ
rocznych Srodk6w nawynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracownik6w.

2. Rektor dokonuje podzialu Srodk6w

na nagrody

proporcjonalnie do

zaangahowania osobowego funduszu plac w poszczeg6lnych jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu, z zastrzezeniem ust. 4.

wysoko6ci Srodk6w przypadaj4cych na nagrody w
poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych oraz terminie i miejscu

3. Informacje

4.

o

skladania wniosk6w zawarte s4 kaZdorazowo w pi6mie Rektora skierowanym
do os6b upowaZnionych do skladania wniosk6w oprzyznanie nagrody.
W dyspozycji Rektora pozostaje 20%o rezerwa Srodk6w na nagrody

okre6lonychwust.

l.

$3
Nagrody przyznawane s4 z inicjatywy Rektora lub na wniosek Prorektora,
Kanclerza, Dziekana Wydzialu, Kierownika innej ni2 Wydzial jednostki
organizacyj nej Uniwersytetu.

l.

$4

Nagrody przyznawane sq pracownikom za osi4gnigcia i zaangaZowanie w
pracy zawodowej, wklad pracy na rzecz Uczelni v'rykraczajqcy poza zakres

obowi4zk6w pracownika, indyrvidualn4 inicjatywq maj4c4 szczeg6lne
znaczenie w ocenie przelo2onych.

2. Nagrody mog4 by6 przyznane pracownikom zatrudnionym w Uczelni
kr6cej niZ rok przed zlo2eniem wniosku.

nie

Pracownikowi ukaranemu kar4 porz4dkow4 nagroda nie moZe byi
przyznana wcze6niej niz po uptywie czasu okre6laj4cego katp za niebyl4 lub

J.

uznaniu kary za niebyl4.

$s

l. Rektor przyznaje pracownikom niebEd4cym nauczycielami akademickimi
nagrody indywidualne i zespolowe I, II i il stopnia
2. Wysoko6d nagr6d ustala corocznie Rektor.
J. W ramach przyznanej nagrody zespolowej podzial

kwoty nagrody pomiEdzy

czlonk6w zespolu uzalehniony jest od wkladu pracy poszczeg6lnych
pracownik6w, z tym 2e nagroda przypadajqca na czlonka zespolu nie moZe
przekracza1 wysokoSci nagrody indywidualnej odpowiadajqcej stopniowi
nagrody zespolowej.

$6

l. Wnioski o przyznanie nagr6d opiniuje komisja ds. nagr6d powolywanaprzez
Rektora.
2. Przewodniczqcym komisji ds. nagr6d jest Rektor.

l. W

przypadku

nie

$7
wykorzystania przydzielonych jednostce 5rodk6w,

zwigkszaj q one rezer.'itg Rektora.
2. Wnioskowana wysokoS6 nagr6d nie moze przektoczyt, kwoty przyznanej
jednostce, o ile nie bEdzie miala pokrycia w Srodkach wlasnych.
.). Limit na nagrody ze Srodk6w wlasnych jednostki okre6lany bEdzie
kahdorazowo w piSmie Rektora skierowanym do os6b upowaZnionych do
skladania wniosk6w o nagrody.

I

.

$8
Osoby, kt6rym przyznano nagrody otrzymuj4 dyplom Rektora.

2. Informacja o przyznanit nagrody Rektora jest przechowywana w aktach
osobowych pracownika i podawana do wiadomo5ci og6lnej w spos6b
przyjety w danej jednostce.

$e

na podstawie niniejszego Regulaminu majq charakter
uznaniowy i decyzje ich dotycz4ce nie podlegajq zaskar2eniu w trybie
rozpoznawania spor6w o roszczenia pracownik6w wynikajqce ze stosunku

Nagrody przyznane

pracy.

$10
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 28.02.2007 r.

