
Załącznik do Zarządzenia nr 34/2021  
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 10 września 2021 r. 
 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA AST  

NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM  

ORAZ PRACOWNIKOM  NIEBĘDĄCYM NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 

1. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą 

otrzymać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody Rektora AST (art. 145 ust. 1. ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478  

z późn. zm.). 

2. Nauczyciele akademiccy mogą otrzymać nagrodę Rektora AST za osiągnięcia badawcze, 

dydaktyczne lub organizacyjne. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą 

otrzymać nagrodę Rektora AST w uznaniu osiągnięć w pracy zawodowej, inicjatywy  

w rozwiązywaniu problemów w zakresie pomnażania dobytku Uczelni, poprawy warunków  

i bezpieczeństwa pracy oraz ustalonych w Uczelni uregulowań organizacyjnych i prawnych. 

3. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie 1 roku poprzedzającego 

przyznanie nagród został ukarany karą przewidzianą w ds. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) lub w ds. 276 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.). 

4. Pracownik odchodzący na emeryturę lub rentę może otrzymać nagrodę za całokształt pracy. 

5. Ustala się następujące kategorie nagród Rektora AST: 

1) dla nauczycieli akademickich: 

− I stopnia w wysokości trzykrotności, 

− II stopnia w wysokości dwukrotności, 

− III stopnia w wysokości jednokrotności 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora, przewidzianego dla tego stanowiska na 

dany rok kalendarzowy rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 

2) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 

− I stopnia w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

− II stopnia w wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

− III stopnia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

− nagroda specjalna w wysokości nie wyższej niż 300%  

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 września 

2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596).  

6. O nagrody występują:  

1) dla nauczycieli akademickich: 

− dziekani w stosunku do podległych nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziale na podstawie stosunku pracy, 

− Rektor AST w stosunku do dziekanów i prorektorów. 

2) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 

− kanclerz, 

− kierownicy w stosunku do podległych im pracowników,  



 

 

− dziekani, prorektor ds. Filii, zastępca kanclerza dla kierowników i pracowników 

zajmujących samodzielne stanowiska pracy,  

− Rektor AST dla kanclerza.  

7. Wnioski o nagrody składane są u pracownika ds. kadr w terminie do dnia 5 września,  

z wyłączeniem nagród specjalnych. 

8. Wnioski o nagrody rozpatruje Rektor AST.  

W przypadku nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Rektor 

zasięga opinii komisji ds. nagród, w składach: 

− dla Krakowa i Bytomia – Kanclerz, pracownik ds. kadr, 

− dla Wrocławia – Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu, pracownik ds. kadr. 

Członek komisji ds. nagród, którego dotyczy dany wniosek o przyznanie nagrody nie bierze udziału  

w jego opiniowaniu. 

9. Osoby nagrodzone otrzymują list okolicznościowy, którego kopię dołącza się do akt osobowych 

pracownika. 

10. Nagrody mają charakter uznaniowy. Pracownik nabywa roszczenie o jej wypłatę dopiero  

z chwilą jej przyznania.   

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 

 

 


