
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 76 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 14 września 2020 r. 

 

Wniosek nauczyciela akademickiego o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego  

Wnoszę o przyznanie mi w roku akademickim …………………………….. wynagrodzenia motywacyjnego 

za osiągnięcia uzyskane w latach …………………………………. i powstałe w związku z zatrudnieniem                  

w Uniwersytecie w Białymstoku 

1. Imię i nazwisko …………………........................................................................................................................ 

2. Tytuł/stopień naukowy ……………………………… oraz rok uzyskania stopnia/tytułu ………………………….. 

3. Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wydział/Instytut …………………………………………………………………………………………………………. 

5. Informacja o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ………………………………………………….. 

Publikacje naukowe z afiliacją UwB1 w okresie ostatnich 2 lat2 

Prace naukowe samodzielne i współautorskie (liczba współautorów) 

Tytuł i rok wydania 

Oznaczenie rodzaju publikacji                          
i wydawnictwa3/czasopisma4 zgodnie       

z wykazem MNiSW* 

   

  

   

  

  

Ogółem liczba punktów  

*Wpisać odpowiednie oznaczenie (np. lit. „a” lub pełne oznaczenie) zgodnie z poniższym wykazem: 
a) monografie wydane przez wydawnictwa z I-go poziomu, 
b) monografie wydane przez wydawnictwa z II-go poziomu, 
c) rozdziały w monografiach wydanych przez wydawnictwa z I-go poziomu, 

d) rozdziały w monografiach wydanych przez wydawnictwa z II-go poziomu, 

e) redakcje naukowe monografii wydanych przez wydawnictwa z I-go poziomu, 

f) redakcje naukowe monografii wydanych przez wydawnictwach z II-go poziomu, 

artykuły opublikowane w czasopismach z punktacją 200 pkt, 

g) artykuły opublikowane w czasopismach z punktacją 140 pkt, 

h) artykuły opublikowane w czasopismach z punktacją 100 pkt, 

i) artykuły opublikowane w czasopismach z punktacją 70 pkt, 

j) artykuły opublikowane w czasopismach z punktacją 40 pkt, 

k) recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych. 

                                                           
1 W przypadku, gdy w publikacji naukowej brak jest informacji o afiliacji UwB, nauczyciel akademicki jest obowiązany dołączyć 
do wniosku pisemne oświadczenie, że publikacja ta jest afiliowana w UwB.  
2 Osiągnięcia uzyskane w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.  
3 Poziom wydawnictw zgodny z obowiązującym wykazem wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
4 Punktacja czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych zgodna z obowiązującym wykazem czasopism 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

 



Realizowane projekty lub przygotowanie wniosku projektowego i jego uzyskanie w okresie 

ostatnich 2 lat2  

Tytuł projektu 

Kwota Rola  

w procesie 

przygotowywania 

wniosku 

Pełniona funkcja  

Okres 

realizacji/data 

przyznania 

Rodzaj projektu* 

 
 

  
  

  
  

 

 
 

  
  

  
  

 

 
 

  
  

  
  

 

 
 

  
  

  
  

 

 
 

  
  

  
  

 

 
 

  
  

  
  

 

*Wpisać odpowiednie oznaczenie (np. lit. „a” lub pełne oznaczenie) zgodnie z poniższym wykazem: 

a) finansowane przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, 

b) z udziałem środków pochodzących z budżetu UE albo niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej  

przez państwa członkowskie EFTA, albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, 

c) ze środków NCN, 

d) ze środków NCBiR, 

e) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 

f) finansowane przez inne podmioty działające na rzecz nauki, w tym Fundację na rzecz Nauki Polskiej, 

g) udział w międzynarodowych i krajowych projektach obejmujących badania naukowe inne niż wymienione powyżej. 

 

     ……………..……………..………….………………………………………. 
       (data i podpis osoby ubiegającej się o wynagrodzenie  motywacyjne) 

 

 

 

Potwierdzenie wskazanych przez pracownika osiągnięć. 

(potwierdzenie może być dokonane po złożeniu przez pracownika wniosku do rektora). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…….………………….……………………………… 
        (data i podpis dziekana wydziału/dyrektora instytutu) 

 


