
 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

Nr 85/2016/2017 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

 

w sprawie nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy 

 

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2016 r.,  poz. 1842 z późn. zm.) w zw. z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich z dnia 6 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1462) 

 

Senat uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin przyznawania nagród Rektora określa tryb i zasady przyznawania tych nagród. 

 

§ 2 

1. Traci moc Uchwała Nr 126/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 

kwietnia 2014 r. w sprawie nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

2. Traci moc  Zarządzenie Nr 63/2007/2008 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 

lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród rektorskich dla nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

            Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

Egzemplarz nr …/8/2016/2017 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambyge3da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambyge3da


Załącznik Nr 1  

do uchwały  85/2016/2017 

Senatu UKW  

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

Regulamin nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za 

działalność naukową 

§ 1 

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora, o których mowa w art. 155 ust. 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), 

zwanych dalej „nagrodami”. 

§ 2 

1. Rektor UKW corocznie przyznaje nauczycielom akademickim nagrody finansowe za osiągnięcia 

naukowe i/lub twórcze, zwane dalej nagrodami. 

2. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: 

1) za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki,  

2) za osiągnięcia naukowe i/lub twórcze mające największy wpływ na ocenę parametryczną 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 

3. Podstawą określającą wysokość nagrody jest moduł stanowiący ½ minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o wynagradzaniu 

nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 30 czerwca roku, w którym przyznaje się 

nagrodę.  

4. Kandydatem do nagrody może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie na pełnym 

etacie, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. 

5. W danym roku można otrzymać nagrodę tylko w jednej z dwóch kategorii wymienionych w ust. 2. 

 

§ 3 

 

Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki 

1. Nagrody za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki 

przyznawane są za: 

1) uzyskanie tytułu profesora – nagroda w wysokości 3 modułów;  

2) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego – nagroda w wysokości 2 modułów; 

3) uzyskanie stopnia doktora na podstawie wyróżnionej rozprawy doktorskiej - nagroda 

w wysokości 1 modułu.  

2. Wnioski o nagrodę za uzyskanie stopni i tytułów na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 

kieruje dziekan nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub stopnia 

naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie sztuki), z zastrzeżeniem § 8. 

3. Nagrody przyznawane są nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania tytułu lub 

stopnia naukowego (tytułu lub stopnia w zakresie sztuki). 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne 

 

1. Nagrody za osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne przyznawane są w trybie konkursowym i 

dotyczą tych osiągnięć, które mają największy pozytywny wpływ na ocenę parametryczną 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 

2. Jako osiągnięcia mogą być zgłaszane osiągnięcia naukowe i twórcze, zgodnie z kartą oceny 

jednostki określoną w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 

grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i 

uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2154) (zwanym dalej Rozporządzeniem).  

3. Każdemu osiągnięciu przypisywana jest odpowiednia liczba punktów, zgodnie z 

Rozporządzeniem. 

4. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w okresie ostatniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego wystąpienie z wnioskiem o przyznanie nagrody.  

5. Dane osiągnięcie może być podstawą do nagrody tylko dla jednego wniosku. 

6. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe.  

7. W przypadku nagrody zespołowej, poszczególni członkowie zespołu muszą być 

autorami/współautorami więcej niż 2/3 osiągnięć będących podstawą wniosku o nagrodę.  

8. Poszczególnym wydziałom przysługuje określona liczba modułów nagród, proporcjonalna do 

liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych i naukowych. Liczbę modułów przyznanych w danym roku poszczególnym 

wydziałom określa rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Nauki. 

9. Liczba modułów nagród ostatecznie przyznanych w danym roku dla pracowników 

poszczególnych wydziałów może być inna niż określona zgodnie z zasadami przedstawionymi 

w ust. 8, w zależności od aktywności naukowej pracowników wydziałów. 

10. Nagroda indywidualna może być przyznana jako nagroda:  

1) I stopnia - wysokość nagrody indywidualnej wynosi 3 moduły 

2) II stopnia - wysokość nagrody indywidualnej wynosi 2 moduły 

3) III stopnia - wysokość nagrody indywidualnej wynosi 1 moduł.  

11. Maksymalna wysokość nagrody zespołowej wynosi łącznie nie więcej niż 3 moduły dla 

zespołu liczącego dwie osoby, oraz nie więcej niż 4 moduły dla zespołu liczącego trzy lub 

więcej osób.  

12. W przypadku nagrody zespołowej część nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie 

może przekraczać 2 modułów i nie może być mniejsza niż 20% przyznanej nagrody, 

13. Wysokość kwoty pieniężnej ustalonej nagrody zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. 

14. Liczba modułów nagród przyznanych pracownikom samodzielnym (posiadającym tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego) i niesamodzielnym (nieposiadającym tytułu 

profesora lub stopnia doktora habilitowanego) w ramach wydziału powinna być 

proporcjonalna do liczby tych pracowników zatrudnionych na wydziale na stanowisku 

naukowo-dydaktycznym i naukowym. 

15. Z wnioskiem o nagrodę występuje osoba zainteresowana, bezpośredni przełożony lub dziekan.  

16. Wniosek należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, zawierającym liczbę punktów przypadających na każde osiągnięcie.  

17. Maksymalna liczba zgłoszonych osiągnięć powinna wynosić 3 osiągnięcia w przypadku 

wniosku o nagrodę indywidualną oraz 5 osiągnięć w przypadku wniosku o nagrodę 



zespołową, chyba że wydziałowa komisja ds. nauki określi dla danego wydziału inną liczbę i 

rodzaj możliwych do zgłoszenia osiągnięć. 

18. Wnioski wymagają zaopiniowania przez odpowiednie wydziałowe komisje ds. nauki. 

19. Dziekani przedstawiają rektorowi w terminie do dnia 31 maja danego roku, z zastrzeżeniem § 

8, zbiorczą listę rankingową kandydatów do nagród (załącznik nr 2), uwzględniając: 

1) nagrody indywidualne i zespołowe; 

2) propozycję podziału kwot między członków zespołów, w przypadku nagród 

zespołowych. 

3) liczbę pracowników samodzielnych i niesamodzielnych oraz podział modułów nagród 

między pracowników samodzielnych i niesamodzielnych. 

Lista rankingowa powinna obejmować listę kandydatów obejmującą nie więcej niż krotność 

1,5 liczby modułów przewidzianych dla danego wydziału, zgodnie z ust. 8. 

20. Wnioski dotyczące nagród podlegają zaopiniowaniu przez Rektorską Komisję ds. Nagród dla 

Nauczycieli Akademickich. 

 

§ 5 

 

1. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody oraz o jej wysokości podejmuje Rektor. 

2. Rektor może z własnej inicjatywy przyznać nagrody nauczycielom akademickim za wybitne 

osiągnięcia organizacyjne, w tym: uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz 

stopni w zakresie sztuki, a także inne działania, które bezpośrednio przyczyniły się do 

podniesienia kategorii naukowej jednostki.  

 

§ 6 

1. Przyznanie nagrody rektora w danym roku w kategorii określonej § 2 ust. 2 pkt 2 wyklucza 

możliwość przyznania w roku następnym tej samej osobie nagrody rektora w tej samej 

kategorii. 

2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, rektor może przyznać nagrodę indywidualną 

lub zespołową z własnej inicjatywy, po zaopiniowaniu wniosku przez Rektorską Komisję ds. 

Nagród Naukowych.   

§ 7 

1. Nauczyciele akademiccy, którym przyznano nagrody otrzymują dyplomy. 

2. Dyplomy dotyczące nagród I stopnia za osiągnięcia naukowe i/lub twórcze wręczane są 

podczas inauguracji roku akademickiego.  

3. Kopię dyplomu i informację o wysokości nagrody przechowuje się w aktach osobowych 

nauczyciela akademickiego. 

§ 8 

1. W roku akademickim 2016/2017 stosownie z § 4 ust. 19 regulaminu Dziekani przedstawiają 

rektorowi w terminie do dnia 15 czerwca 2017 roku zbiorczą listę rankingową kandydatów do 

nagród. 

2. Osoby, które uzyskały stopień  lub tytuł naukowy w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 

wejścia w życie niniejszego regulaminu mogą składać wnioski z pominięciem terminu 

określonego w § 3 ust. 2, jednak nie później niż do dnia 1 lipca 2017 r.   

 

  



Załącznik nr 1 

Wniosek o nagrodę Rektora UKW za osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne mające 

największy wpływ na ocenę parametryczną podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 

Imię i nazwisko kandydata: ………………………………….. 

Tytuł lub stopień naukowy: ………………………………….. 

Stanowisko: ……………………………….. 

Jednostka (instytut/wydział) ………………………………………. 

(w przypadku wniosku o nagrodę zespołową podać dane dotyczące wszystkich kandydatów) 

Wykaz osiągnięć* naukowych i twórczych kandydata (kandydatów) zgłoszonego do 

nagrody, z uwzględnieniem liczby punktów przypadających za każde osiągnięcie. 

Lp. Osiągnięcie (należy podać szczegóły dotyczące 
osiągnięcia, umożliwiające weryfikację liczby punktów, 

w przypadku publikacji – pełne dane bibliograficzne) 

Liczba przyznanych 
punktów  

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

 Razem:  

* maksymalna liczba zgłoszonych osiągnięć: 
 3 osiągnięcia w przypadku wniosku o nagrodę indywidualną, 
 5 osiągnięć w przypadku wniosku o nagrodę zespołową. 
 
(w przypadku wniosku o nagrodę zespołową podać proponowany udział poszczególnych 

członków zespołu w podziale nagrody) 

 
Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do nagrody Rektora UKW. 
 
 
Podpis kandydata ………………………………..                                  Data: …………………... 
(w przypadku wniosku o nagrodę zespołową podpisy składają wszyscy kandydaci) 

 
Osoba zgłaszająca kandydata do nagrody Rektora UKW 
 
 
…………………………………………………………………………       Data: …………………… 
(tytuł/stopień naukowy; zajmowane stanowisko) 



Załącznik nr 2 

Lista rankingowa nauczycieli akademickich proponowanych do nagrody Rektora UKW 

w ramach Wydziału……………….. 

Lp. Imię i Nazwisko* Rodzaj 
nagrody 

(indywidualny 
/zespołowy) 

Łączna 
liczba 

punktów 

Proponowana 
liczba 

modułów 
nagród 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

 RAZEM:  

* w przypadku wniosku o nagrodę zespołową wymienić wszystkich członków zespołu 

Sumaryczna liczba proponowanych modułów nagród na wydziale nie może być większa niż 

1,5*liczba modułów wskazanych dla wydziału. 

A. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku naukowo-

dydaktycznym lub naukowym posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego: ………(   %) (100*A/(A+B)) 

B. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku naukowo-

dydaktycznym lub naukowym nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora 

habilitowanego: ………(   %) (100*B/(A+B)) 

C. Liczba modułów nagród proponowanych dla nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego: ………(   %) (100*C/(C+D)) 

D. Liczba modułów nagród proponowanych dla nauczycieli akademickich 

nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego: ………(   %) 

(100*D/(C+D)) 

Należy dążyć do sytuacji gdy %A = %C, oraz %B=%D (§ 4 ust. 11 regulaminu) 

 

Podpis Dziekana …………………………………………….  Data …………………….. 

(do listy należy dołączyć wyciąg z protokołu posiedzenia wydziałowej komisji ds. nagród) 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Wniosek o nagrodę Rektora UKW za uzyskanie tytułów i stopni naukowych oraz tytułów      

i stopni  w zakresie sztuki 

 

Imię i nazwisko kandydata:………………………………………………………….. 

Stanowisko: ………………………………………………………………… 

Jednostka (instytut/wydział):………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                      WNIOSKUJĘ 

 o przyznanie nagrody za uzyskanie ………………………………………………………… 

                                                         (tytuł/stopień naukowy, tytuł/stopień w zakresie sztuki) 

 

dla pana/pani ……………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                       

……………………………………………………… 

                                                                               (data i podpis Dziekana) 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do nagrody Rektora UKW. 

 

Podpis kandydata………………………………………………………………………………. 

Data: ………………………… 

 

 

 

 


