
Zarządzenie nr 20/2005  
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 11 maja 2005 r 
 

w sprawie: zasad podziału specjalnego funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom 
                   akademickim. 
 
Na podstawie art. 67 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyŜszych szkołach 
zawodowych (Dz.U. nr 96, poz. 590 z późn.zm.) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 12 
września 1990 r. o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. nr 65, poz. 385) i rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 121 z 31 lipca 2002 r. poz. 
1036), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Dla nauczycieli akademickich za ich osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne 

tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 2% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych.  

2. Obliczony wg powyŜszych zasad fundusz nagród moŜe być zwiększony o część 
środków z Uczelnianego Funduszu Nagród. 

 
 

§ 2 
Zasady podziału funduszu oraz przyznawania nagród z tego funduszu określa rozporządzenie 
MENiS z dnia 16 lipca 2002 r. (zał.nr 1do zarządzenia) 
 
 

§ 3 
1. Fundusz nagród, decyzją Rektora, jest corocznie dzielony na dwie części:  

a. fundusz do dyspozycji Rektora, przeznaczony na nagrody według 
indywidualnych decyzji Rektora; 

b. fundusz przeznaczony na nagrody według propozycji dyrektorów instytutów. 
2.  Rektor corocznie zarządzeniem dokonuje podziału funduszu na poszczególne 

jednostki organizacyjne. 
  

§ 4 
1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 1 składają dyrektorzy instytutów i 

przedkładają  do zaopiniowania uczelnianej komisji nagród.(wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 2 do zarządzenia).  

2. Rektor podejmuje decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom akademickim biorąc 
pod uwagę opinię uczelnianej komisji nagród. 

3. Rektor moŜe z własnej inicjatywy przyznać nagrody nauczycielom akademickim za  
osiągnięcia wymienione w § 1 rozporządzenia MENiS z dnia 16.07.2002 oraz za inne   
osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne. 

 
§ 5 

 Określa się następujące terminy rozpatrywania wniosków: 
1) do dnia 15 maja Rektor dokonuje podziału funduszu, 
2) do dnia 30 maja dyrektorzy instytutów składają wnioski do 

uczelnianej komisji ds.nagród, 



3) do dnia 15 czerwca uczelniana komisja ds. nagród opiniuje złoŜone 
wnioski, 

4) do dnia 30 czerwca Rektor zatwierdza listę nagród, 
5) wypłata nagród następuje najpóźniej do dnia 10 października. 

 
  § 6 

Przyznanie nagrody połączone jest z wręczeniem dyplomu, a jego odpis załączany jest do 
akt osobowych. 

 § 7 
      Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma równieŜ zastosowanie do nagród   
      przyznawanych za rok  2004. 
       

 
 
 

R   E   K   T   O   R 
 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 


