
Załącznik do uchwały nr 376 

Senatu UŚ z dnia 28 maja 2019 r. 

Uchwała nr 94 
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 155 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 186 statutu 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Senat uchwala poniższy regulamin przyznawania 
nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: 

§ 1

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będący nauczycielami akademickimi mogą 
otrzymywać nagrody Rektora, zwane dalej nagrodami. 

§ 2

1. Fundusz na nagrody naliczany jest w wysokości 2% planowanych przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach, zwany dalej Uniwersytetem, rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla
nauczycieli akademickich.

2. Z naliczanego funduszu, o którym mowa w ust. 1 tworzy się rezerwę w wysokości 40% na
nagrody przyznawane z inicjatywy Rektora.

3. Fundusz na nagrody naliczany jest dla każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu
zatrudniającej nauczycieli akademickich, proporcjonalnie do stanu zatrudnienia nauczycieli
akademickich na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie nagród,
z uwzględnieniem kategorii jednostki naukowej (kategoria A — współczynnik 1, kategoria
B — współczynnik 0,8).

4. Wartość przyznanych nagród jest częścią składową środków na wynagrodzenia w ramach
osobowego funduszu płac ujętego w planie rzeczowo-finansowym jednostek organizacyjnych.

§ 3

1. Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są za osiągnięcia:

1) naukowo-badawcze/artystyczne udokumentowane:

a) kierowaniem co najmniej jednym projektem badawczym/artystycznym wyłonionym
w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, realizowanym
w Uniwersytecie lub zadaniem/zadaniami projektów realizowanych w konsorcjum,
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b) publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych 
badań, 

c) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi się 
nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, 

d) wyróżniającymi się rozprawami habilitacyjnymi lub doktorskimi, 

e) osiągnięciami wynalazczymi, wdrożeniowymi i komercjalizacyjnymi; 

2) artystyczne, w szczególności za wybitne osiągnięcia artystyczne; 

3) dydaktyczne, w szczególności za: 

a) kształcenie kadr naukowych, 

b) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków wyników 
kształcenia, 

c) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, 
przewodników metodycznych albo programów nauczania; 

4) organizacyjne; 

5) całokształt dorobku. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi akademickiemu, który w roku poprzedzającym 
rok przyznania nagrody uzyskał osiągnięcia, o których mowa w ust. 1. 

3. Nagroda za kierowanie projektem badawczym/artystycznym wyłonionym w drodze 
konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych może być przyznana w roku uzyskania 
projektu albo jednokrotnie w czasie jego realizacji. 

4. Nagroda za całokształt dorobku może być przyznana tylko raz w okresie zatrudnienia 
w Uniwersytecie. 

5. Nauczyciel akademicki może w danym roku otrzymać tylko jedną nagrodę za ten sam 
rodzaj osiągnięcia. 

§ 4 

1. Nagrody I, II i III stopnia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne bądź zespołowe. 

2. Warunkiem koniecznym przyznania indywidualnej nagrody I stopnia za osiągnięcia 
naukowo-badawcze/artystyczne jest spełnienie co najmniej jednego z następujących 
warunków: 

1) kierowanie projektem badawczym/artystycznym międzynarodowym lub krajowym 
realizowanym w Uniwersytecie w okresie do 4 lat przed rokiem, w którym przyznawana 
jest nagroda;  

2) opieka naukowa w projekcie Narodowego Centrum Nauki w okresie wskazanym w pkt 1;  

3) uzyskanie tytułu naukowego. 

Warunki wymienione w pkt 1 i 2 nie dotyczą wydziałów o profilu artystycznym. 
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3. Wysokość nagrody indywidualnej wynosi: 

1) I stopnia — trzykrotność stawki podstawowej; 

2) II stopnia — półtorakrotność stawki podstawowej; 

3) III stopnia — jest równa jednej stawce podstawowej. 

4. Wysokość nagrody zespołowej może wynosić: 

1) I stopnia — do sześciokrotności stawki podstawowej; 

2) II stopnia — do pięciokrotności stawki podstawowej; 

3) III stopnia — do trzykrotności stawki podstawowej. 

5. Stawkę podstawową ustala corocznie Rektor, w wysokości nie niższej niż minimalna 
stawka wynagrodzenia zasadniczego dla profesora, określonego w przepisach w sprawie 
wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 
publicznej, obowiązujących w dniu 1 stycznia roku, w którym przyznawana jest nagroda. 

6. Nagroda jednostkowa w nagrodzie zespołowej nie może być niższa niż 1000 zł. 

§ 5 

1. Nagrody przyznaje Rektor. 
2. Wniosek o przyznanie nagrody sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

i nr 2 do niniejszego regulaminu składa przełożony kandydata do nagrody (dyrektor 
instytutu, kierownik katedry). 

3. Wnioski opiniowane są przez właściwe rady wydziałów, a w jednostkach organizacyjnych 
niebędących wydziałami przez powołane w tym celu przez kierownika jednostki komisje. 

4. Rady wydziałów składają nie więcej niż 2 wnioski o przyznanie nagród specjalnych, 
o których mowa w § 5 ust. 9 pkt 3 i 4. 

5. Wnioski składane są do Rektora za pośrednictwem Działu Nauki. 
6. Wnioski oceniane są przez komisję rektorską ds. nagród dla nauczycieli akademickich, 

w skład której wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, kwestor, przedstawiciele związków 
zawodowych działających w Uniwersytecie. 

7. Dział Nauki, najpóźniej na dzień przed posiedzeniem komisji, o której mowa w ust. 6, 
przedstawia zestawienie wniosków związkom zawodowym działającym w Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. 

8. Łączna liczba nagród za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne w jednostce będącej 
wydziałem nie może przekraczać 25% wszystkich nagród w jednostce. 

9. Rektor przyznaje nagrody specjalne, w tym: 
1) nagrody I stopnia za uzyskanie tytułu profesora; 
2) do 4 nagród I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, na wniosek senackiej komisji 

ds. kształcenia; 
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3) do 6 nagród I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe lub znaczące dzieło artystyczne, 
na wniosek senackiej komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy 
z gospodarką; 

4) do 8 nagród I stopnia za kierowanie projektami badawczymi, w szczególności 
międzynarodowymi, na wniosek senackiej komisji ds. badań naukowych, twórczości 
artystycznej i współpracy z gospodarką; 

5) inne nagrody na podstawie odrębnych regulaminów. 

§ 6 

1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
2. Nagrodzony otrzymuje list gratulacyjny, który jest mu wręczany podczas inauguracji roku 

akademickiego w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej. 
3. Kopię listu gratulacyjnego przechowuje się w aktach osobowych nagrodzonego nauczyciela 

akademickiego. 
4. Lista osób nagrodzonych publikowana jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. 

§ 7 

Decyzja Rektora w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr 54 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 
2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z późn. zm. 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 
Rektor 

 
 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

 

 

 
  

Katowice, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   

     
...................................................................... 

Nazwa jednostki 
/Wydział, Instytut, Katedra/ 

  

  

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody indywidualnej 

   
   

a) naukowo-badawcza *  
b) artystyczna  
c) dydaktyczna  
d) organizacyjna 
e) całokształt dorobku 
 
 
  

a) I stopień * 
b) II stopień 
c) III stopień 

Dla  ......................................................................................................................... 
                     /Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy/ 

  
.................................. 
 /Nr komputerowy/ 

  
  
  

Uzasadnienie wniosku: 
 
 
 
 
 
  

  

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry 
  
  

............................................................ 
 

Opinia Rady Wydziału/Komisji 
  
   

............................................................ 
Dziekan/Przewodniczący Komisji 

  
   
   
    *niepotrzebne skreślić 

  

 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
 
 

  

Katowice,...........................................  

   

     
..................................................................... 
              Nazwa jednostki  
     /Wydział, Instytut, Katedra/ 

  

  

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody zespołowej 

   
   

a) naukowo-badawcza *  
b) artystyczna  
c) dydaktyczna  
d) organizacyjna 
 
  

a) I stopień * 
b) II stopień 
c) III stopień 

  

Lp. Numer  
komp. Nazwisko i imię Stopień,  

tytuł naukowy 
Wysokość 

proponowanej 
nagrody 

1.         
2.         
3.         
4.         

 
      

  
Uzasadnienie wniosku: 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry 
  
  

............................................................ 
 

Opinia Rady Wydziału/Komisji 
  
   

............................................................ 
Dziekan/Przewodniczący Komisji 

  
   
    *niepotrzebne skreślić 
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