
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny REKTOR

w Szczecinie , -,* ITdr hab. mz. Jacek Wrobel, prof. ZUT

Szczecin, 10 stycznia 2019 r.
ODO-R/16/2019

Pan
Dr hab. inz. Andrzej Grieger
Prezes Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego

Pan
Dr inz. Jakub P^ksinski
Przewodnicz^cy NSZZ ,.Solidarnosc"

Dot, odpowiedzi na wspolnie uzgodnione stanowisko zwiazkow zawodowych w ZUT z dnia 2 stycznia 2019 r.
dot, projektow: Regulaminu przvznawania nauczycielom akademickim nagrod rektora za osiagniecia
w pracy zawodowej oraz Zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowego wynagrodzenia
za ponadprzecietnq. aktywnosc naukowa^

Odnosz^c si$ do przedstawionego w pismie z dnia 2 stycznia 2019 r. wspolnie uzgodnionego stanowiska
zwiazkow zawodowych w ZUT dot. ww. projektow przedstawiam stanowisko:

Do Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagrod rektora za osiagnie_cia w pracy zawodowej
(dopktl-13):

Ad 1. Dot. zapisu w § 1 ust. 3 - proponuje^ podzial srodkow przeznaczonych na nagrody naukowe/ dydaktyczne
/organizacyjne na poziomie odpowiednio 65%/20%/15%.

Ad 2. Dot. zapisu w § 2 ust. 1 - nieuwzglednienie dodania nagrod zespolowych do nagrod za osi^gni^cia naukowe.
Uzasadnienie: proponowane zasady liczenia indywidualnie punktow za osiajmiecia naukowe w postaci
wspolautorstwa s^ korzystniejsze dla nauczyciela akademickiego niz w przypadku liczenia punktacji za
osi^gniecia zespolowe. Proponowane zasady daja^ wi^ksza^ szans? otrzymania nagrody indywidualnej za
dzialalnosc naukowa^ przez nauczyciela akademickiego.

Ad 3. Dot. zapisu w § 2 ust. 7 - propozycja przyjeta. Proponuj? doprecyzowanie zapisu poprzez zast^pienie
kropki przecinkiem i dodanie zapisu w brzmieniu: ,,przy czym nie moze ona bye wyzsza od wysokosci nagrody
indywidualnej I stopnia za osi^gni^cia naukowe i dydaktyczne.". Jednoczesnie w ust. 6 proponuj^ doprecyzowanie
zapisu poprzez zastapienie kropki przecinkiem i dodanie zapisu w brzmieniu: ,,za osiajmi^cia naukowe
i dydaktyczne.".

Ad 4. Dot. zapisu w § 3 ust. 3-5 - oceny osi^gni^c naukowych - proponuj^ w ust. 3 zmiane^ odniesienia si$
do dzialalnosci naukowej na ,,w ust. 1 — 2" (zamiast ,,w ust. 1 pkt 3"), w zwi^zku z tym wykreslenie: ust. 4
i pierwszego zdania w ust. 7, ktory otrzymuje numeracj^ 4.

Ad 5.-7. Proponuj? zapis § 4 ust. 1-3 przyj^c w brzmieniu (bez uwzgl^dnienia proponowanego terminu,
natomiast z propozycj^ zwi^kszenia wysokosci stawki procentowej nagrody):

,,§4.
1. Niezaleznie od miejsca na liscie rankingowej, o ktorej mowa w § 3 ust. 4, za osi^gni^cia naukowe w postaci:

1) autorstwa lub wspolautorstwa rozdziahi w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo
zamieszczone w wykazie wydawnictw sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o liczbie punktow nie mniejszej niz 200;
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2) autorstwa lub wspolautorstwa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone
w wykazie wydawnictw sporzaxizonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy, o liczbie punktow mniejszej niz 200;

3) autorstwa lub wspoJautorstwa artykuhi naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub
w recenzowanych materiaiach z mi?dzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie
czasopism sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy, o liczbie punktow 70;

4) autorstwa lub wspolautorstwa artykulu naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub
w recenzowanych materialach z mi?dzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie
czasopism sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy, o liczbie punktow 40;

- przyznawana jest, z zastrzezeniem ust. 2, odr?bna nagroda za aktywnosc naukow% wedlug zasady:

a) dla kazdego osiajpii?cia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 - w wysokosci do ^Cy % minimalnego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust 2, dla kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej niz 3,0%;

b) dla kazdego osiaj*ni?cia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2-3 - w wysokosci do ( A. J /m)%

minimalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust 2, dla kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej
niz 3,0%;

c) dla kazdego osi^gni^cia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4 - w wysokosci do ( A, j /m)°/°

minimalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust 2, dla kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej
niz 2,0%;

gdzie k— oznacza liczb? wspotautorow z ZUT a m -liczb? wszystkich wspolautorow.

2. L^czna liczba osiajmi?c, o ktorych mowa w ust. 1, za ktore wyplacana b?dzie nagroda za aktywnosc
naukow^, dla jednego nauczyciela akademickiego w roku nie moze bye wi?ksza od czterech.

3. Za osi^gni?cia w postaci:
1) autorstwa lub wspolautorstwa monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone

w wykazie wydawnictw sporzaxlzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy, o liczbie punktow nie mniejszej niz 200 oraz redakcji lub wspolredakcji naukowej
takiej monografii;

2) autorstwa lub wspotautorsrwa artykuhi naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub w
recenzowanych materialach z miedzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie
czasopism sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b
ustawy, o liczbie punktow 100, 140 oraz 200;

- przyznawane jest wynagrodzenie dodatkowe za ponadprzecietna^ aktywnosc naukow^, na podstawie
odr^bnego zarz^dzenia rektora i ze srodkow innych niz wymienione w § 1 ust. 2.".

Ad 8. W § 4 ust. 4 - proponuj^ pozostawic i zapisac jako § 5, z wykresleniem w pkt c wyrazow ,,o ile".

Ad 9. Dot. § 5: po uwzgl^dnieniu uwag dot. zasad przyznawania nagrod za osi^gni^cia dydaktyczne proponuje
si? nastepuj^ce zmiany w ust. 1- 3 (§ 5 w zwi^zku z powyzszym otrzymuje numeracj? § 6) w brzmieniu:

„!. Nagrod? I stopnia za osiajzrii?cia dydaktyczne moze otrzymac w szczegolnosci nauczyciel akademicki, ktory
w roku kalendarzowym poprzedzajacym przyznanie nagrody mial dorobek obejmuj^cy co najmniej autorstwo
podrecznika lub skryptu wydanego w wydawnictwie zamieszczonym w wykazie wydawnictw sporza/dzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy i zrealizowat konkretne
przedsieAvzi?cia powoduj^ce istotna^ popraw? poziomu pracy dydaktycznej, np.:
- prowadzenie prac dyplomowych wyroznionych w konkursach ogolnopolskich;
- wspolautorstwo programu nowego kierunku studiow lub specjalnosci;
- uruchomienie nowego laboratorium dydaktycznego.

2. Nagrod? II stopnia za osi^gniecia dydaktyczne moze otrzymac nauczyciel akademicki, ktory wroku
kalendarzowym poprzedzajacym przyznanie nagrody mial dorobek obejmuj^cy co najmniej wspolautorstwo
podr?cznika b^dz skryptu wydanego w wydawnictwie, o ktorym mowa w ust. 1, lub w Wydawnictwie
Uczelnianym i zrealizowal konkretne przedsi?wzi?cia powoduja_ce istotn^ popraw? warunkow pracy
dydaktycznej, np.:
- prowadzenie prac dyplomowych wyroznionych w konkursach ogolnopolskich, regionalnych lub

branzowych;
- wspolautorstwo programu nowego kierunku studiow lub specjalnosci;
- uruchomienie nowego laboratorium dydaktycznego.



3. Nagrody III stopnia za osi^gni^cia dydaktyczne moze otrzymac w szczegolnosci nauczyciel akademicki,
ktory w roku kalendarzowym poprzedzaj^cym przyznanie nagrody mial istotne osi^gniecia w pracy
dydaktycznej, np.:

- prowadzenie prac dyplomowych wyroznionych w konkursach regionalnych lub branzowych;
- uruchomienie nowych dydaktycznych stanowisk laboratory]nych;
- udzial w pracach komisji konkursow i olimpiad ogolnopolskich lub regionalnych dla szkol

ponadgimnazjalnych organizowanych lub wspotorganizowanych przez ZUT;
- opieka nad Studenckim Kolem Naukowym, ktorego czfonek w roku kalendarzowym poprzedzaj^cym

przyznanie nagrody zostaJ laureatem konkursu ogolnopolskiego.".

Ad 10. Dot. zapisu § 6, ktory otrzymuje numeracj^ § 7, po uwzgl^dnieniu uwag dot. zasad przyznawania
nagrod za osi^gni^cia organizacyjne proponuje^ zapis w brzmieniu:

„§ 7. Nagroda za osi^gni^cia organizacyjne moze bye przyznana za osi^gni^cia polegajace na:

a) wyrozniaj^cej sie dziaialnosci na rzecz sprawnego dzialania uczelni, w tym m.in. za efektywne i
prowadz^ce do ich harmonijnego rozwoju kierowanie jednostkami organizacyjnymi uczelni, aktywne
przewodniczenie komisjom uczelnianym, skuteczne rozwiazywanie problemow w ramach
udzielonego pemomocnictwa rektora itp.;

b) wyrozniaj^cej si$ czynnej dzialalnosci na rzecz organizacji Nocy Naukowcow, Festiwalu Nauki,
imprez promocyjnych na rzecz ZUT (Dni Owada, Dni Otwarte, zaj^cia popularnonaukowe dla
uczniow szkol ponadpodstawowych itp.) oraz w realizacji zaj^c w ramach Dzieciecego Uniwersytetu
Technologicznego lub Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tym podobnych inicjatyw;

c) uzyskaniu finansowania na dziaialnosc Uczelni ze srodkow pochodz^cych spoza Programow
Ramowych Unii Europe] skiej lub spoza ministerstwa wlasciwego do spraw nauki lub podlegfych mu
jednostek, o ile kandydat nie pobiera z tego tytutu wynagrodzenia w ramach projektu/'.

Ad 11. Dot. zapisu § 8, ktory otrzymuje numeracj? § 9 i § 10, po uwzgl^dnieniu uwag dot. trybu przyznawania
nagrod, proponuj^ zapis w brzmieniu:

,,§9.
1. Wnioski o przyznanie nagrod, wygenerowane za pomoca^ systemu panel.zut.edu.pl (zakladka E-uslugi),

nauczyciele akademiccy sWadaj^ w Dziale Nauki, za posrednictwem kierownika swojej jednostki
organizacyjnej, w terminie:

a) za osi^gni^cia naukowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 1-2, za osi^gni^cia dydaktyczne, o ktorych mowa
w § 6, oraz za catoksztaft dorobku:

- do 31 marca roku nastepuj^cego po roku, za ktory ma bye przyznana nagroda;

b) za osiajmi^cia organizacyjne, o ktorych mowa w § 7:

- w terminie do 30 czerwca roku akademickiego, za ktory ma bye przyznana nagroda;

c) za osi^gni^cia naukowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 1:

- na biez^co, jednak nie pozniej niz w terminie do 31 marca roku nast^pujacego po roku, za ktory
ma bye przyznana nagroda, z zastrzezeniem ust. 2;

d) za osi^gniecia naukowe, o ktorych mowa w § 5:

- na biez^co, jednak nie pozniej niz w terminie do 31 marca roku nast^puj^cego po roku, za ktory
ma bye przyznana nagroda, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wniosek o przyznanie nagrody za osi^gni^cia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt c, w ktorych jako miejsce
afiliacji autora wskazany jest ZUT, mozna ztozyc po ich wprowadzeniu do Polskiej Bibliografii Naukowej
(PBN) bed^cej elementem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyzszym POL-
on, z zastrzezeniem, ze wypJata nagrody nastapi na biez^co, ale nie wczesniej niz po wejsciu w zycie
rozporz^dzenia MNiSW wprowadzajacego wykazy wydawnictw oraz czasopism naukowych i
recenzowanych materialow z mi^dzynarodowych konferencji naukowych, o ktorych mowa w art. 267 ust.
2 pkt 2 ustawy.

3. Do wniosku o nagrody za osi^gni^cia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt d, nauczyciel akademicki przedklada
dokument potwierdzaj^cy uzyskanie osi^gni^cia.

§10.

1. Wnioski o nagrody za osiq.gni$cia naukowe, o ktorych mowa w § 3 ust. 1-2 oraz dydaktyczne opiniuje
rektorska komisja ds. nagrod i odznaczen i przedstawia rektorowi listy rankingowe, stanowi^ce podstaw^
do podjexua decyzji o przyznaniu nagrody i o jej stopniu.



2. Rektorska komisja ds. nagrod i odznaczeri opiniuje i przedstawia rektorowi wnioski o nagrody za
catoksztatt dorobku.

3. List? osob nagrodzonych za osiaj^niecia, o ktorych mowa w ust. 1-2, podaje si? do wiadomosci na tablicy
ogloszen rektoratu i na stronie intranetowej ZUT, nie pozniej niz 14 dni przed ich wyplat^. Lista osob
nagrodzonych zawiera w przypadku:

- nagrod za osi^gni?cia dydaktyczne informacj? o stopniu nagrody;

- nagrod za osiajmi?cia naukowe informacj? o stopniu nagrody i liczbie uzyskanych punktow.".

Ad 12 i 13. Dot. zapisu § 10 - propozycja zapisu nieprzyj?ta.

Do Zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowego wynagrodzenia za ponadprzecieina^
aktywnosc naukow^:

Proponuj?, aby Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za ponadprzecietna^ aktywnosc naukowa^
dotyczyfy, zgodnie z wczesniejszymi postulatami zwi^zkow zawodowych, takze pracownikow niebed^cych
nauczycielami akademickimi, np. pracownikow inzynieryjno-technicznych. W zwiazku z tym tytul zarz^dzenia
otrzymuje brzmienie: ,,w sprawie Zasad przyznawania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za
ponadprzecietn^ aktywnosc naukowa;'.

Zal^czony do niniejszego pisma projekt zarza_dzenia zawiera zmiany wprowadzone m.in. w § 1 ust. 1 dot.
wysokosci stawki procentowej wynagrodzenia oraz dodano zapisy dot. autorstwa lub wspolautorstwa
monografii naukowej (pkt 2).
Z uwagi na to, ze srodki na nagrody rektora obejmuj^ wyl^cznie nauczycieli akademickich i s^ naliczane
zgodnie z art. 145 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U.
poz. 1668), a tym samym ograniczone, tylko w wysokosci 2% planowanych przez uczelni? rocznych srodkow
na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich, przyznawanie dodatkowego wynagrodzenia za
ponadprzecietn^ aktywnosc zawodow^ pracownika nie moze bye wl^czone do Regulaminu nagrod rektora
i w ramach tych srodkow to wynagrodzenie wyptacane.

Proponuj? ustalenie koncowego terminu uzgodnienia tresci Regulaminu nagrod rektora i Zasad przyznawania
pracownikom dodatkowego wynagrodzenia na dzien 24 stycznia 2019 r. Jednoczesnie proponuj? w tym czasie
odbycie spotkan majacych na celu uzgodnienie tresci tych dokumentow w dniach 17 stycznia 2019 r. godz.
13.00 i/lub 21 stycznia 2019 r. godz. 14.00. Nieprzekazanie innych propozycji terminow, uznam za ich
akceptacj?.

Przesylam w zal^czeniu oba projekty przedmiotowych zarz^dzen, z uwzgl?dnieniem wprowadzonych zmian do
pierwotnych dokumentow.


