
Uchwała Nr 1962 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie  przyznawania nagród Rektora 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla nauczycieli 

akademickich” 

Na podstawie art. 155 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w zw. z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1669), Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uchwala,  co następuje:  

§ 1. 

W „Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu dla nauczycieli akademickich”, stanowiącym załącznik do uchwały  

nr 1786 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

„6) nagrody specjalne rektora.”, 

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nagrody za całokształt dorobku, nagrody specjalne rektora oraz nagrody za 

pierwsze miejsce na wydziale w corocznym, wewnętrznym rankingu jednostek dla 

kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej, mają charakter nagród 

indywidualnych.”, 

3) po § 17 dodaje się rozdział: „ NAGRODY SPECJALNE REKTORA”, 

4) w rozdziale „NAGRODY SPECJALNE REKTORA” dodaje się §17a  

w następującym brzmieniu: 

                 „§ 17a 

Nagrody specjalne rektora przyznawane są nauczycielom akademickim za wybitne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, w tym w szczególności za: 

1) działalność na rzecz rozwoju naukowego lub dydaktycznego Uczelni, lub 

działalność na rzecz rozwoju Uczelni w powiązaniu z regionem, 

2) rozwijanie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

3) udział Uczelni w międzynarodowych programach naukowych i 

dydaktycznych, 

4) wybitny wkład pracy w organach Uczelni, zespołach doradczych lub 

opiniodawczych Uczelni, 

5) wyróżniającą ocenę w okresowej ocenie działalności.”, 

5) w § 19 ust. 3 po słowach „za całokształt dorobku” dodaje się słowa: „oraz nagrody 

specjalne rektora.”, 

6) w § 19 ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Środki funduszu nagród, niewykorzystane na nagrody za osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne i organizacyjne zwiększają pulę rezerwy rektora w danym roku.”, 

7) w § 20 ust. 2 dodaje się punkt 13 w brzmieniu: 



„13) indywidualnej specjalnej rektora wynosi do pięciokrotności stawki” 

8)   w § 21 ust. 1 zdanie drugie przyjmuje brzmienie:  

„1. Nagrody, o których mowa w § 11, 12, 17a i 18 przyznawane są w trybie bez 

konieczności składania wniosków.” 

9) w § 21 ust. 7 przyjmuje brzmienie: 

„7. Wypłata nagród następuje w IV kwartale roku następującego po roku, za który 

przyznano nagrodę, nie później niż do 15 grudnia”  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Za Senat 


