
Zarządzenie nr 70/XV R/2020  

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 1 kwietnia 2020 r.  

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 23 „Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla nauczycieli akademickich 

(załącznik do uchwały Senatu nr 1786 z dnia 21 czerwca 2017 r. ze zm.) zarządza się,  

co następuje: 

 

§1. 

W zarządzeniu nr 62/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 

marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. 

1. W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. Regulaminu wynagradzania 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wprowadzonego niniejszym 

zarządzeniem, ustala się, co następuje: 

1) dla celów związanych z przyznaniem nagród rektora dla nauczycieli akademickich za rok 

2019, do oceny osiągnięć uzyskanych przez nauczycieli akademickich w roku 2019, stosuje 

się kryteria zawarte 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. ze zm. oraz w Komunikacie JM Rektora w sprawie 

wartości progowych kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w 

roku 2019 wydanym w dniu 29 stycznia 2019 r. i opublikowanym w lutym 2019 r., 

2) dla celów związanych z przyznaniem nagród rektora dla nauczycieli akademickich za rok 

2020, do oceny osiągnięć uzyskanych przez nauczycieli akademickich w roku 2020 stosuje 

się kryteria zawarte 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. ze zm. oraz w Komunikacie JM Rektora w sprawie 

wartości progowych kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w 

roku 2020 wydanym w dniu 31 stycznia 2020 i opublikowanym w lutym 2020 r., 

3) w celu wnioskowania o przyznanie nagród za osiągnięcia uzyskane przez nauczycieli 

akademickich w roku 2019 oraz w roku 2020 stosuje się wzory druków (wniosków, 

oświadczenia) wprowadzone na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu nr 56/XV R/2020 z dnia 16 marca 2020 r., 

4) w zakresie trybu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w roku 2019 

oraz 2020 stosuje się procedury zawarte w Regulaminie przyznawania nagród Rektora dla 

nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu wynagradzania Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, wprowadzonego niniejszym zarządzeniem. 

2. Wzory druków (wniosków, oświadczenia, komunikatu), o których mowa w Regulaminie 

przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu wynagradzania 



Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wprowadzonego niniejszym 

zarządzeniem, obowiązujące od roku 2021, zostaną wydane i opublikowane na podstawie 

odrębnego zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.”. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
          p.o. Rektora  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

         prof. dr hab. Piotr Ponikowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika 
KP 
 


