
 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26 

Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 października  2020 r.  

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – COLLEGIUM MEDICUM 

 

§ 1 

1. Uczelnia nalicza środki na nagrody Rektora UJ dla nauczycieli akademickich w wysokości 2% 

planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe zatwierdzone przez Senat UJ dla tej 

grupy pracowników w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są na nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych 

i organizacyjnych dla nauczycieli akademickich.  

3. Wnioski powinny uwzględniać osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w poprzednim 

roku kalendarzowym. 

 

§ 2 

1. Nagrody ze środków określonych w §1 ust. 1 dla nauczycieli akademickich mogą otrzymać: 

− nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum 

na podstawie stosunku pracy, 

− emerytowani nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, 

gdy nagroda dotyczy roku akademickiego poprzedzającego przejście na emeryturę. 

 

§ 3 

1. Przyznaje się nagrody indywidualne albo nagrody zespołowe: I, II i III stopnia. 

2. Wysokość nagród ustalana jest corocznie przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum,  

z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów. 

3. Podstawę do określenia wysokości nagrody stanowi minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego profesora, określona w przepisach powszechnie obowiązujących. 

4. Wysokość nagrody jest różna za działalność naukową, działalność dydaktyczną oraz organizacyjną. 

5. Podział nagrody zespołowej pomiędzy członków nagrodzonego zespołu zależy  

od wkładu pracy poszczególnych osób, jednakże nagroda przypadająca jednemu członkowi zespołu 

nie może przekroczyć pełnej wysokości nagrody indywidualnej i nie może być niższa niż 10% 

wysokości nagrody indywidualnej odpowiedniego stopnia. 

 

§ 4 

1. Nagrody dla nauczycieli akademickich są przyznawane w szczególności za: 

1. oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane: 

a) publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych 

badań, 

b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi się 

nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, 

c) kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki 

badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta 

i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta, 
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d) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy 

dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 

e) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, 

przewodników metodycznych albo programów nauczania, 

f) wyróżniające się rozprawy habilitacyjne lub doktorskie. 

2. Wnioski winny uwzględniać osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne dokonane 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody.  

3. Nagrody mogą być również przyznawane wybitnym nauczycielom akademickim 

za całokształt ich osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 

 

§ 5 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagród można wystąpić tylko w granicach ustalonego dla danej 

jednostki limitu środków przeznaczonych na nagrody. 

2. Z wnioskami o przyznanie nagród może wystąpić: 

1) dziekan- w odniesieniu do pracowników wydziałów, 

2) kierownik jednostki wewnętrznej wydziału- za zgodą dziekana- w odniesieniu do 

pracowników tej jednostki, 

3) dyrektor/ kierownik właściwej jednostki- w odniesieniu do pracowników pozostałych 

jednostek organizacyjnych. 

3. Dziekani Wydziałów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 

kierownicy jednostek wewnętrznych wydziałów oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek 

pozawydziałowych, międzywydziałowych – po zasięgnięciu opinii właściwej rady – 

przedkładają wnioski Prorektorowi ds. Collegium Medicum. 

4. Niezależnie od wniosków, o których mowa w ust. 1, Dziekani Wydziałów mają prawo składania 

wniosków o przyznanie nagrody z własnej inicjatywy. Wnioski te winny być zaopiniowane 

przez właściwą radę wydziału. 

5. Prorektor ds. Collegium Medicum może także przyznać nagrodę z własnej inicjatywy. 

 

§ 6 

1. Prorektor ds. Collegium Medicum przyznaje nagrody z okazji inauguracji roku akademickiego. 

2. W wyjątkowych wypadkach Prorektor ds. Collegium Medicum z własnej inicjatywy, albo na 

wniosek osoby do tego uprawnionej (§ 5 ust. 1 i 2) może przyznać nagrodę także w innym 

terminie. 

 

§ 7 

1. Wszystkie głosowania na radach, o których mowa w § 5 ust. 3 nad wnioskami dotyczącymi nagród, 

odbywają się tajnie. 

 

§ 8 

1. Wniosek o nagrodę powinien zawierać w szczególności: 

− rodzaj proponowanej nagrody, 

− stopień proponowanej nagrody, 

− merytoryczne uzasadnienie proponowanej nagrody, 

− wysokość proponowanej nagrody. 

2. We wniosku o nagrodę zespołową należy dodatkowo określić wysokość nagród proponowanych dla 

poszczególnych członków zespołu. 
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3. Do wniosku o nagrodę za działalność naukową należy dołączyć publikację, za która wnioskowana 

jest nagroda. 

4. Wnioski o nagrody przyznawane przez Prorektora ds. Collegium Medicum należy składać w Dziale 

Spraw Osobowych CM, w terminie ustalonym przez Prorektora. 

 

§ 9 

Wnioski, o których mowa w § 5, wraz z określonymi wysokościami środków, o których mowa w § 1 

ust. 1, Prorektor ds. Collegium Medicum przekazuje do zaopiniowania właściwej komisji ds. nagród. 

 

§ 10 

Dział Spraw Osobowych CM nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Komisji, o której mowa w § 9, 

przedstawia związkom zawodowym działającym w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum 

wykaz kandydatów do przyznania nagród . 

 

§ 11 

Po zaopiniowaniu wniosków w trybie określonym w § 7 i § 9 Prorektor UJ ds. Collegium Medicum 

podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.  

§ 12 

 

1. Nagrody wręczane są w trybie ustalonym przez Prorektora  ds. Collegium Medicum. 

2. Laureat nagrody Rektora UJ otrzymuje dyplom określający stopień przyznanej nagrody, rodzaj 

osiągnięcia i wysokość nagrody. 

3. Kopie dyplomu włącza się do akt osobowych laureata nagrody. 

 

 

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 

 


