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Uchwala nr 666
Senatu Uniwersytetu w Bialvmstoku

z dnia 2 lipca 2008 r.

zmieniujqca Uchwalg nr 658 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnis
28 maja 2008 r. w sprnwie podwyiki pkrc naucTl,gisli akademickich

i pracownik6w niebqdqcych nauc4ycielami w Uniwersytecie w Biolymstoku

$l
l. Dotychczasow4 tre6i Uchwaly nr 658 Senatu Uniwersytetu

w Bialymstoku z dnia 28 m$a 2008 r. oznacza siq jako punkt l).
2. Dodaje sig punkty 2) i 3) w nastqpujqcym brzmieniu:

2) PodwyZka plac sfinansowana zostanie ze Srodk6w wlasnych oraz
z dotacji budZetowej otrzymanej przez lJniwersytet na ten cel.
Podwy2ka placprzyznana zostanie od 1 stycznia 2008 r.

3) Jezeli Uczelnia uzyska potwierdzenie, 2e konsekwencjq przyznania
dotacji na podwy2kq plac dla pracownik6w w roku 2008 bqdzie
zwiEkszenie dotacji budZetowej w roku 2009 pokrywajqce skutki
podwy2ki, Senat Uniwersytetu w Bialymstoku zobowi4zuje Rektora
do wprowadzenia kolejnej podwyzki plac ze Srodk6w wlasnych.

$2
Tekst jednolity Uchwaty nr 658 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku w sprawie
podwyZki plac dla nauczycieli akademickich i pracownik6w niebqd4cych
nauczycielarni akademickimi w Uniwersytecie w Bialymstoku, ze zmianami
wprowadzonymi niniejsz4 Uchwal4 stanowi jej Zal4cznik.

Przewodniczqcy
Sen at u U n iwersytetu ltfi i alymsto k utt,, .t I

Prof. dr habTJenzj Nihitorowicz
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1)

Zal4cznik do
tJchwaly nr 666
Scnatu Uni!rcrs)tctu w Biall rnstok-
Z dnia 2 lipca 2008 r.

Uchwala nr 658
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie podwyiki plac nauczycieli akodemickich i pracownikfw
niebqdqcych nauc4ycielami w Uniwersylecie w Biab,as16fttt

tekst jednolity
:e zmiarutmi v,prov,udzonymi ,:::,,,:: 

i;::if;;i:u 
L'niversstetu w Biuty7n51ot1u

Na podstawie art. 62 ust. I pkt. I I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie *y2szym (Dz. U. Nr 164 poz.l365 z p62n. zm.) Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku jednoglo6nie podjel uchwalE w sprawie
podwy2ki plac nauczycieli akademickich i pracownik6w niebEd4cych
nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie w Bialymstoku o 5r7oZ.
PodwyZka plac sfinansowana zostanie ze Srodk6w wlasnych oraz
z dotacji bud2etowej otrzymanej przez Uniwersytet na ten cel. Podwy2ka
plac przyznana zostanie od I stycznia 2008 r.
JeZeli Uczelnia uzyska potwierdzenie, 2e konsekwencjq przyznania dotacji
na podwy2kE plac dla pracownik6w w roku 2008 bgdzie zwigkszenie
dotacji budZetowej w roku 2009 pokrywaj4ce skutki podwy2ki, Senat
Uniwersytetu w Biaiymstoku zobowiqzuje Rektora do wprowadzenia
kolejnej podwyzki plac ze Srodkow wlasnych.

Przewodn icz
Senot u Uniwersytel u..ti iolyustoku

Prot,, dr hab, itorowicz
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