
R-0161- 128/20 
 

Zarządzenie Nr 128/20 
 

z dnia 12 października 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich oraz pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z 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.), § 19 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 31 ust. 3 oraz § 41 ust. 2 Regulaminu 
wynagradzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, wprowadzonego 
zarządzeniem Nr 38/20 z dnia 31 marca 2020 roku (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
Ustala się stawki nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach w wysokości: 
 

1) Nagrody indywidualne: 
a) I stopnia   200%; 
b) II stopnia  150%; 
c) III stopnia   100%; 

 
2) Nagrody zespołowe: 

a) I stopnia   do 500%; 
b) II stopnia  do 350%; 
c) III stopnia   do 200%; 

 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora, określonego Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej 
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1838).  
 

§ 2  
Ustala się stawki nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w wysokości: 

 
1) Nagrody indywidualne: 

a) I stopnia   100%; 
b) II stopnia    65%; 
c) III stopnia     35%; 
 

2) Nagrody zespołowe: 
a) I stopnia   do 400%; 
b) II stopnia  do 300%; 
c) III stopnia   do 200%; 

 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora, określonego Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej 
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1838). 
 
 
 



§ 2  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 

 
 

Z upoważnienia Rektora 
I Zastępca Rektora  
 
 
 
(-) prof. dr hab. Maciej Nowak   


