Załącznik nr 2
do Statutu PWSZ w ysie

REGULAMI
przyznawania nagród Rektora ze Specjalnego Funduszu agród
pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ysie
niebędącym nauczycielami akademickimi
§1
1. Na podstawie art. 155 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)oraz § 65 ust. 2, 3, 4, 5, 6 Statutu PWSZ w Nysie tworzy
się fundusz nagród Rektora w wysokości 1% z planowanych przez Uczelnię rocznych środków
na wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
pozostającymi w dyspozycji Rektora.
2. Naliczone środki na nagrody stanowią wyodrębnioną pozycję w planie finansowym Uczelni
na dany rok kalendarzowy.
3. W ramach utworzonego funduszu wydziela się kwotę pozostającą w dyspozycji Rektora
w wysokości nieprzekraczającej 10% środków funduszu. Rektor może w całości przeznaczyć ją
na nagrody za osiągnięcia dla szczególnie wyróżniających się pracowników niebędących
nauczycielami lub przekazać do podziału w poszczególnych grupach.
§2
Nagrody Rektora są przyznawane raz w roku za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej z roku
poprzedniego.
§3
Wnioski o przyznanie nagród składają kierownicy komórek organizacyjnych Uczelni
bezpośredniemu przełożonemu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 maja każdego roku.
§4
1. Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przyznawane są przez
Rektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Nagrody te mają charakter uznaniowy i są przyznawane za:
a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przydatnych na danym stanowisku pracy (studia,
kursy, szkolenia),
b) wykonywanie konkretnych zadań znacznie wykraczających poza zakres zwykłych
obowiązków służbowych (opisać jakich),
c) wykonywanie zadań o szczególnie istotnym dla Uczelni znaczeniu (opinie zewnętrznych
komisji takich jak: Państwowa Komisja akredytacyjna, inne),
d) stosowanie nowych, korzystnych rozwiązań podnoszących jakość i efektywność pracy,
e) wykonywanie z własnej inicjatywy ważnych zadań na rzecz Uczelni, wykazujących dbałość
o jej wizerunek,
f) terminowość realizacji zadań i dokładność wykonywanej pracy,
g) wyróżniające się wykonywanie ogółu obowiązków służbowych wynikających z zakresu
czynności pracownika.

§5
1. Nagrody mogą być przyznawane pracownikom pozostającym w zatrudnieniu w PWSZ w Nysie
co najmniej jeden rok, za który przysługuje nagroda.
2. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie objętym nagrodą był nieobecny
w pracy przez okres powyżej 3 miesięcy (chorobowe, urlop wychowawczy i bezpłatny).
3. Pracownicy, którzy zostali ukarani karami dyscyplinarnymi, nie mogą być nagradzani przed
upływem roku od daty ukarania.
4. Przyznając nagrodę uwzględnia się specyfikę pracy na danym stanowisku.
5. Zasłużonym pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, kończącym pracę w Uczelni
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, mogą być przyznane nagrody za całokształt pracy
w Uczelni. Wysokość nagrody określa Rektor.
§6
1. Rektor z własnej inicjatywy, w terminie innym niż określony w § 3, podając uzasadnienie może
przyznać nagrodę dla każdego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w ramach
środków, o których mowa w § 1 pkt. 3.
2. Rektor z własnej inicjatywy przyznaje nagrodę Kanclerzowi Uczelni.
§7
1. Wysokość nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie może
przekroczyć dwukrotnej minimalnej stawki wynagrodzenia Kanclerza, określonej na podstawie
załącznika nr 3 Lp. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, obowiązującego na dzień 30 czerwca,
w którym zostaje przyznana nagroda.
2. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może otrzymać w danym roku kalendarzowym
tylko jedną nagrodę.
3. Pismo gratulacyjne o przyznaniu nagrody jest umieszczone w aktach osobowych pracownika.
4. Wniosek o nagrodę należy sporządzać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
5. Nagrody Rektora PWSZ w Nysie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
wypłacane są z okazji przypadającego w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej.

Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania nagród Rektora
ze Specjalnego Funduszu agród
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

…………………………………..
( komórka organizacyjna )

……………………….
( data )

W IOSEK
O PRZYZ A IE AGRODY I DYWIDUAL EJ
REKTORA PWSZ w YSIE

……………………………………………………………………………………….
(nazwisko i imię, nazwa komórki organizacyjnej - stanowisko)

Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

………………………………………..
( podpis wnioskodawcy )

