
 

 

Zarządzenie nr 22/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich 

za działalność organizacyjną  

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późń. zm.) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Wprowadzam Regulamin przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za 

działalność organizacyjną, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 

 

 

        prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 22/2020/2021 

Rektora UKW 

z dnia 19 listopada 2020 r.  

  

Zasady przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich 

za działalność organizacyjną   

  

1. Wysokość środków na nagrody za działalność organizacyjną określana jest w planie 

rzeczowo-finansowym Uniwersytetu wraz ze środkami na nagrody za działalność 

dydaktyczną.  

2. Środki na nagrody są rozdzielane na jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników 

będących nauczycielami akademickimi przez Rektora proporcjonalnie do liczby 

nauczycieli akademickich, przy czym 30% całości środków wymienionych w pkt 1 

pozostaje w gestii Rektora.  

3. Decyzję o przyznaniu nagrody za działalność organizacyjną podejmuje Rektor na wniosek 

Uczelnianej Komisji ds. Nagród lub z własnej inicjatywy.  

4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub prorektor w zakresie jednostek 

ogólnouczelnianych przedstawia Uczelnianej Komisji ds. Nagród listę nauczycieli 

proponowanych do nagrody za działalność organizacyjną wraz ze zweryfikowaną 

szczegółową informacją odnoszącą się do działalności nauczyciela akademickiego w roku 

akademickim poprzedzającym rok przyznania nagrody - zgodnie z tabelą (zawartą w 

załączniku do regulaminu) oraz z wysokością proponowanej nagrody w ramach środków 

przypadających na daną jednostkę organizacyjną.  

5. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie osobom, które są na moment przyznawania 

nagrody zatrudnione co najmniej trzy lata w UKW jako podstawowym miejscu pracy.  

6. Nagrody nie mogą otrzymać osoby ocenione negatywnie w ostatniej ocenie pracowników.  

7. W skład Uczelnianej Komisji ds. Nagród za działalność organizacyjną wchodzą: prorektor 

ds. finansów i organizacji jako jej przewodniczący, prorektor ds. studenckich i jakości 

kształcenia, prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz przedstawiciele ogólnouczelnianych 

związków zawodowych.  

8. Nauczyciel akademicki może w tym samym roku otrzymać jedynie jedną nagrodę Rektora: 

albo za działalność naukową, albo za działalność dydaktyczną, albo za działalność 

organizacyjną.  

9. Minimalna liczba punktów wymagana w przypadku nauczycieli akademickich będących 

pracownikami podstawowych jednostek organizacyjnych wynosi 25 pkt w przypadku 

nagrody za działalność organizacyjną. W przypadku pracowników funkcyjnych, o których 

mowa w tabeli nr 1 w punktach 1-9 minimalna liczba punktów musi być osiągnięta za 

działalność pozafunkcyjną.  

10. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie przyznawania nagród rektorskich za 

działalność organizacyjną może określić prorektor ds. finansów i organizacji.   

  

  

  

  

  

  

  

  



Załącznik do Regulaminu 

  

Tabela 1. Ocena punktowa działalności organizacyjnej   

 

1.  

 

Rektor  50  

2.   Prorektor  40  

3.   Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 30  

4.   Dyrektor kolegium, dyrektor szkoły doktorskiej 30  

5.   Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 25  

6.   Dyrektor/Zastępca Dyrektora Biblioteki, Kierownik/ Zastępca Kierownika  

Studium: Języków Obcych (SJO), Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)  
15  

7.   Pełnomocnik Rektora  10  

8.   Kierownik studiów doktoranckich/katedry/oddziału Biblioteki, kierownik/zastępca 

kierownika zespołu językowego  
5  

9.   Kierownik studiów podyplomowych  5  

10.  Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji  12  

11.  Przewodniczący komisji senackiej/rektorskiej  8  

12.  Przewodniczący rad/komisji powołanych przez Rektora, przewodniczący uczelnianych 

org. zw. zawodowych  
6  

13.  Członek komisji senackiej   3  

14.  Członek Senatu oraz rad/komisji powołanych przez Rektora czynnie uczestniczący w 

ich pracach  
2  

15.  Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, przewodniczący komisji etyki, rzecznik 

dyscyplinarny  
8  

16.  Członek komisji dyscyplinarnej, członek komisji etyki  3  

17.  Przewodniczący Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach  10  

18.  Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach  2  

19.  Przewodniczący rady, komisji działającej na poziomie podstawowej jednostki 

organizacyjnej, komisji jednostki ogólnouczelnianej  
4  

20.  Przewodniczący org. zw. zawodowych na poziomie podstawowej jednostki 

organizacyjnej 
4  

21.  Członek rady, komisji działającej na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej / 

jednostki ogólnouczelnianej czynnie uczestniczący w jej pracach  
2  

22.  Członek Rady Bibliotecznej/Rady SJO i SWFiS czynnie uczestniczący w jej pracach  
1  

23.  Opiekun roku  2  

24.  Koordynator programu ERASMUS  3  

25.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

powołanej w związku z rekrutacją  
3  

26.  Sekretarz komisji rekrutacyjnej  3  

27.  Członek komisji lub zespołu rekrutacyjnego, członek komisji egzaminacyjnej 

powołanej w związku z rekrutacją  
3  

28.  Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  20  

29.  

 

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  10  

30.  Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej  10  

31.  Członek Polskiej Akademii Nauk  7  

32.  Członek Komitetu Naukowego/Komisji Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji 

Polskiej Akademii Umiejętności  
5  

33.  Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  7  
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34.  Członek: Komitetu Polityki Naukowej, Rady NCN, Rady NCBiR  20  

35.  Członek: Zespołu Ekspertów NCN, Zespołu Ekspertów NCBiR, Zespołu ds. Ewaluacji 

Jednostek Naukowych, Zespołów Ministra, Zespołu ds. Dobrych Praktyk 

Akademickich, Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach  
10  

36.  Członek: rady naukowej instytutu resortowego, rady naukowej instytutu PAN  10  

37.  Członek Rady Młodych Naukowców  10  

38.  Przewodniczący zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, organizacji ii 

instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą co najmniej z 110 

państw 
40  

 

39.  

 

Członek władz zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, organizacji i 

instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą co najmniej z 10 

państw  
20  

40.  Redaktor naczelny czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation 

Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH)  40  

41.  Redaktor czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation Reports 

(JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH)  
20  

42.  Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady 

programowej/naukowej/artystycznej, redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR 

lub ERIH, itp. – ranga międzynarodowa  
20  

43.  Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady 

programowej/naukowej/artystycznej, redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR, 

itp. – ranga krajowa  
10  

44.  Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej/artystycznej, redaktor 

czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga międzynarodowa  
10  

45.  Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej/artystycznej, redaktor 

czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa  
5  

46.  Przewodniczący zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie kierunku)  
15  

47.  Członek zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie kierunku)  10  

48.  Przewodniczący zespołu nowelizującego program studiów na kierunku (w tym nowej 

specjalności)  
6  

49.  Członek zespołu nowelizującego program studiów na kierunku (w tym nowej 

specjalności)  
2  

50.  Koordynator planów zajęć dydaktycznych w podstawowej jednostce organizacyjnej 

/jednostce ogólnouczelnianej  
8  

51.  Administrator strony internetowej w podstawowej jednostce organizacyjnej /jednostce 

ogólnouczelnianej  
4  

52.  Dyrektor artystyczny międzynarodowych konkursów, festiwali artystycznych 
10 

53.  Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej 

konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp.  10  

54.  Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, 

sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp.  

Dyrektor artystyczny krajowych konkursów, festiwali artystycznych 
7  

55.  Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej konferencji, 

sympozjum, seminarium, targów, festiwali i konkursów artystycznych, koncertów, 

wystaw itp.  
7  



56.  Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, sympozjum, 

seminarium, targów, koncertów, wystaw itp.  
3  

57.  Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca wg udziału) projektu 

naukowego, edukacyjnego lub organizacyjnego  
1 pkt za 

każde 25 tys. 

zł  

58.  Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca wg udziału) ekspertyzy, 

projektu finansowanego przez podmioty instytucjonalne i gospodarcze  
1 pkt za 

każde 10 tys. 

zł  

59.  Kierownik centrum lub laboratorium edukacyjnego  5  

60.  Inne rodzaje aktywności organizacyjnej – wskazane przez nauczyciela, 

dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej, dziekana lub Rektora  
2 punkty za 

każdą  
aktywnoś ć 

(nie  
więcej niż  

15)  

61.  Uzyskanie wyróżnień i nagród organizacyjnych    5 pkt za 
każde  

wyróżnien ie 
(z  

wyjątkiem 

nagród  
wewnętrz 

nych  
UKW)  

62.  Członek komisji w postępowaniu o tytuł profesora  2  

63.    Członek komisji w postępowaniu o stopień doktora habilitowanego  2  

64.  Członek komisji w postępowaniu o stopień doktora  2  

65.  Działalność w zakresie popularyzacji: nauki lub sztuki, nauki języków obcych, kultury 

fizycznej i sportu (wykłady, odczyty, warsztaty, publikacje popularnonaukowe, 

warsztaty artystyczne, imprezy sportowe itp.),  

2 punkty za 
każdą  

aktywnoś ć 

(nie  
więcej niż  

16)  

66.  Koordynator realizacji umowy o współpracy międzynarodowej  4  

67.  Stanowisko profesora wizytującego w innej uczelni  4  

68.  za złożony/otrzymany patent krajowy/europejski - jako twórca współtwórca  zgłoszenie  

w UPRP 2 
pkt.,  

otrzymanie 5 
pkt.  

Zgłoszenie w 
UP Unii  

Europejski ej 
5 pkt.,  

otrzymanie 

10 pkt.  

69.  za skomercjalizowany projekt wdrożeniowy (sprzedaż licencji, sprzedaż praw...)  1 pkt. za 
każde 5 tys. 

zł  

przychodu  



70.  Członek zespołu przygotowującego wniosek o uprawnienia do doktoryzowania, 

habilitowania, zakooczony przyznaniem uprawnieo  
15 pkt  

  

71.   Funkcja promotora w zakończonym przewodzie doktorskim   15  

72.   Funkcja promotora w otwartym przewodzie doktorskim   7  

73.   Funkcja promotora pomocniczego w zakończonym przewodzie doktorskim   8  

74.   Funkcja promotora pomocniczego w otwartym przewodzie doktorskim   4  

75.   Recenzja w postępowaniu o stopień lub tytuł naukowy w ocenianym okresie  10  

76.  
 Recenzja projektu naukowego w ocenianym okresie (dotyczy projektów, o których 

mowa w przypisie 1)  
2  

 77.  
Recenzja  

 publikacji w czasopiśmie lub rozdziału w monografii (wg definicji MNiSW)  

0,1 x punkty 

czasopisma lub 
rozdziału w  

monografii wg 
oceny  

parametrycznej  

78.   Recenzja monografii   

0,1 x punkty za 

monografię wg 
oceny  

parametrycznej  

79.  
 Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej, udział w 

międzynarodowym konkursie lub festiwalu artystycznym  
4   

80.  
 Referat wygłoszony na krajowej konferencji naukowej, udział w krajowym konkursie 

lub festiwalu artystycznym  
1  

81.   Zdobycie wyróżnień i nagród naukowych, artystycznych  

3 punkty za każde  
wyróżnienie/nag 

rodę  

82.   Zagraniczne staże naukowe trwające łącznie powyżej czterech tygodni  
0,5 x liczba tygodni  

83.   Recenzowana publikacja oryginalna w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW  1   

84.   Tworzenie/współtworzenie bibliograficznych baz danych  4  

85.  
 występowanie w roli eksperta naukowego, powołanego przez instytucje  

pozauczelniane ogólnopolskie   
3  

86.  
 występowanie w roli eksperta naukowego, powołanego przez instytucje  

pozauczelniane regionalne  
1  

87.  
 występowanie w roli eksperta naukowego, powołanego przez instytucje  

pozauczelniane zagraniczne lub międzynarodowe  
10  

  

  

 


