
 

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.116.2020      

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza  

w Częstochowie  

z dnia 26 październik 2020r. 

w sprawie wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród 

Rektora przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi 

 

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z § 105 Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno –Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz na podstawie 

zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.114.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 

zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w 2019 roku i 

zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/107/2018 r. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 

Długosza w Częstochowie i zarządzenia wewnętrznego Nr. R021.01.115.2020 z dnia 22 

października 2020 w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Humanistyczno-

Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonego zarządzeniem 

wewnętrznym Nr R-0161/107/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego 

im. Jana Długosza  w Częstochowie z dnia 7 listopada 2018  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1.Środki na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich w wysokości 702.171,00 zł 

pozostawia się do podziału w dyspozycji: 

 

15% rezerwa Rektora        105.326,00 

Wydział Humanistyczny                                               128.900,00 

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych             167.200,00 

Wydział Nauk Społecznych                  125.900,00 

Wydział Sztuki          60.000,00 

Wydział Prawa i Ekonomii         42.600,00 

Wydział Nauk o Zdrowiu         49.925,00 

Studium Nauki Języków Obcych        14.200,00 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu             8.120,00 

 

2.Zasady i tryb przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora  określa 

Zarządzenie wewnętrzne nr.R-021.01.114.2020Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 

zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w 2020 roku 

3.Minimalna stawka miesięczna wynagrodzenia zasadniczego profesora  w Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie na dzień 1 stycznia 

2019r. wynosi 6.410,00zł. 

http://www.info.ajd.czest.pl/media/domeny/54/static/pub/akty/zwr/R_0161_163_2017.pdf#page=2
http://www.info.ajd.czest.pl/media/domeny/54/static/pub/akty/zwr/R_0161_163_2017.pdf#page=2


 

 

§ 2 

1.Środki na nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 

wysokości  101.400,00 zł pozostawia się do podziału w dyspozycji: 

 

10% rezerwa Rektora          10.140,00 

Rektor              8.400,00 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą      16.900,00 

Prorektor ds. Studenckich           6.800,00 

Prorektor ds. Rozwoju           6.600,00  

Kanclerz           22.000,00 

Kwestor             8.300,00 

Dziekan Wydziału Humanistyczny           3.400,00 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   10.110,00 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych                  2.900,00 

Dziekan Wydziału Sztuki         1.350,00 

Dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii       2.200,00 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu        2.300,00 

 

2.Wysokość nagrody indywidualnej dla poszczególnych pracowników wskazuje dysponent w 

ramach przyznanych środków na nagrody. Decyzję o przyznaniu nagrody dla pracownika 

podejmuje Rektor. 

3.Kwota indywidualnej nagrody nie może być niższa niż 600,00 II stopnia  i 1100,00 I 

stopnia. 

4. Zasady i tryb przyznawania pracownikom niebędących nauczycielami akademickimi 

nagród Rektora określa zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/107/2018 Rektora Uniwersytetu 

Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 listopada 2018 

r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym 

im. Jana Długosza w Częstochowie i zarządzenie wewnętrzne zmieniające Nr. 

R021.1.115.2020 z dnia 22 października 2020. 

 

§ 3 

1.Dysponenci środków określonych w §2 pkt 1 zobowiązani są do złożenia wniosków 

dotyczących nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia) do Kierownika Działu Kadr i Spraw Socjalnych w terminie 

do 20 listopada 2020 r. 

2. Wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli akademickich (załącznik nr 2 lub 3 do 

niniejszego zarządzenia) należy składać do Rektora: 

a) za pośrednictwem dziekana wydziału –nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale 

albo dyrektor instytutu albo kierownik katedry lub zakładu albo dziekan wydziału,  

b) za pośrednictwem właściwego prorektora–nauczyciel akademicki zatrudniony w jednostce 

ogólnouczelnianej albo dyrektor jednostki ogólnouczelnianej, 

c) do Przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nagród –Rektor w odniesieniu do 

prorektorów i dziekanów wydziałów albo innych nauczycieli akademickich, zgodnie z § 2 ust.  

w terminie do 13 listopada 2020r., którzy następnie przekazują je do Działu Nauki i 

Współpracy z Zagranicą w terminie do  30 listopada 2020r.Wnioski te rozpatruje i opiniuje 

Rektorska Komisja ds. Nagród dla nauczycieli akademickich. 

 



§4 

Traci moc zarządzenie nr R-0161/138/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie 

wysokości środków na nagrody Rektora i ich podziału oraz wysokości nagród Rektora 

przyznawanych dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Rektor  

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

                                 prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 

 

 


