
Uchwala nr 501
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie Regulaminu pr4yznawania nauczycielom akademickim
nagrdd Rektora Uniwersyletu w Bialymstoku

$1

Na podstawie art. 155 ust. 1,4 i 6 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyLszym (Dz. U. Nr 164 poz.l365 z p62n. zm.) oraz $ 63 ust. I
Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat Uniwersytetu w Bialymstoku
uchwal a Regulamin przy znaw ania nauczyc ielom akademickim nagr6d Rektora
Uniwersy.tetu w Bialymstoku, stanowi4cy Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$2

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia.

Senalu Uniwersyle

Prof. dr hab.



przyznawania nauczycielom
w Bialvmstoku

Zalqcznik
do Uchwaty nr 501
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 28 luteso 2007 r.

REGULAMIN
akademickim nagr6d Rektora Uniwersytetu

Na podstawie art. 155 ust. l, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie .uqy2szym (Dz. U . Nr 164, poz. 1365 z p62n. zm) oraz g 63
ust. 1 Statutu Uniwersl.tetu w Bialymstoku ustala siq Regulamin przyznawania
nauczycielom akademickim nagr6d Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku.

Nagrody Rektora przyznawane sqz
tj. l0 paZdziemika.

Swigta Uniwersytetu w Bialymstoku

I.
. $2
Srodki na nagrody Rektora nauczycielom akademickim naliczane s4
w wysoko3ci 2%o planowanych przez uczelniQ rocznych Srodk6w na
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich.
Rektor dokonuje podzialu Srodk6w na nagrody proporcjonalnie do
zaangaZowania osobowego funduszu plac w poszczeg6lnych jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu,, z zastrzeheniem ust. 4.
Informacje o wysoko6ci Srodk6w przypadaj4cych na nagrody
w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych oraz terminie i miejscu
skladania wniosk6w zawarte s4 kazdorazowo w pi5mie Rektora
skierowanym do os6b upowa2nionych do skladania wniosk6w o przyznanie
nagrody.

4. W dyspozycji Rektora pozostaje 20%o rezerwa 6rodk6w na nagrody
okre5lonych w ust. l.

$3
Nagrody przyznawane s4 z inicj atywy Rektora lub na wniosek Prorektora,
Dziekana Wydzialu, Kierownika innej niZ Wydzial jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu.

I
$4

Nauczyciele akademiccy mogq otrzymywaC nagrody Rektora za osi4gnigcia
naukowe, dydaktyczne lub organizacyj ne w szczegolno6ci za:
oryginalne i tw6rcze osi4gniqcia naukowe i afistyczne,
wybitny wklad w ksztalcenie kadr naukowych,

sl
okazji

2.

J.



2.

konkretne przedsiqwziqcia, kt6re spowodowaly istotn4 poprawq warunk6w
pracy dydaktycznej, wynik6w ksztalcenia i poziomu prac dyplomowych,
autorstwo lub wsp6lautorstwo wyr62niajqcych siE podrqcznik6w, skrypt6w,
przewodnik6w metodycznych lub program6w nauczania,
wyr62niaj4ce sig rozprawy habilitacyjne lub doktorskie,
przedsipwziqcia organizacylne majEce istotny wplyw na funkcjonowanie
Uniwersytetu.
Nagrody mog4 by6 r6wnie2 pruyznawane nauczycielom akademickim za
caloksztalt ich osi4gniqi naukowych, dydaktycznych lub artystycznych.

$5
akademickim nagrody indywidualne i

$6
Wysokori6 nagrody ustala siE przy zastosowaniu mno2nika minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego w uczelni, okreSlonego w
przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowi4zujqcych w dniu
30 czerwca roku, w kt6rym przyznano nagrodQ, zwanel dalej ,,stawk4'.

Rektor przyznaje nauczycielom
zespolowe I, II i III stopnia,

$7
Wysoko6i nagrody indywidualnej :

I stopnia - moZe wynosii do trzykrotno5ci stawki,
II stopnia - mo2e wynosi6 do dwukrotnodci stawki
III stopnia - moZe wynosi6 do jednej stawki.

Wysoko66 nagrody zespolowej:
I stopnia - moze wynosi6 do szeSc iokrotno6ci stawki,
II stopnia - moze wynosi6 do czterokrotno6ci stawki,
III stopnia - moZe wynosid do dwukrotno6ci stawki

I

2

{i8
W ramach nagrody zespolowej czES(, podzial kwoty nagrody pomiqdzy
poszczeg6lnych czlonk6w zespolu uzale2niony jest od wkiadu pracy
poszczeg6lnych pracownik6w, z tym 2e nagrod,a przypadajqca na jednego
czlonka zespolu nie moZe przekracza( wysokoSci nagrody indywidualnej
odpowiadajqcej stopniowi nagrody zespolowej..

$e
Wnioski o przyznanie nagr6d, skladaj4 Dziekani po zasiEgniqciu opinii Rady
Wydziaiu, a Kierownicy innej niZ wydzial jednostki organizacyjnej po
zasiEgniEciu opinii rady danej jednostki.
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$ l0
W przypadku nie wykorzystania przydzielonych jednostce Srodkow,

zwiqkszajq one rezerwg Rektora.

Wnioskowana wysoko6c nagr6d nie mo2e przekroczyc kwoty przyznanei

jednostce, o ile nie bqdzie miala pokrycia w Srodkach wlasnych'

Lirnit nu nagrody ze Srodk6w wlasnych jednostki okre6lany bqdzie

kazdorazowo w piSmie Rektora skierowanym do os6b uporva2nionych do

skladania wnioskow o nagrodY'

2.

Wnioski o przyznanie nagr6d

Rektora.
Przewodnicz4cym komisj i ds.

$u
opiniuje komisja ds. nagr6d powolywana przez

nagr6d jest Rektor.

s12
1. Osoby, kt6rym przyznano nagrody otrzymujqdyplom Rektora'

2. Informacja o przyznaniu nagrody Rektora jest przechowywana w aktach

osobowych nauczyciela akademickiego i podawana do wiadomosci og6lnej

w sposob przyjgty w danej jednostce.

$13
Nagrody przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu maj4 charakter

uznaniowy i decytle ich dotycz4ce nie podlegaiq .zaskar2eniu w trybie

rozpoznawania spor6w o roszczenia pracownikow wynikajqce ze stosunku

pracy.

$14
Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia.


