
 

 

RU.0211.2.2022 

Uchwała nr 42 

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 20 stycznia 2022 r.  

 

w sprawie przyznania dodatku zadaniowego  

rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku  

na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.  

Na podstawie art. 140 ust. 4 w związku z art. 138 ust. 3 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.) Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku przyznaje na okres od 1 stycznia 2022 

roku do 31 sierpnia 2024 roku prof. dr. hab. Robertowi Ciborowskiemu, rektorowi 

Uniwersytetu w Białymstoku, dodatek zadaniowy w wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie 80% sumy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, z czego: 

1) 70% sumy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

jest płatne co miesiąc z subwencji, 

2) nie więcej niż 10% miesięcznie sumy miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego, płatne po spełnieniu warunków 

określonych w ust. 2. 

2. Rada Uczelni  powierza rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku w okresie od  

1 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2024 roku dodatkowe zadania przypisane 

nauczycielowi akademickiemu, wynikające z przepisów ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, a w szczególności przeprowadzanie egzaminów 

doktorskich, realizację dydaktyki na studiach podyplomowych, udział w pracach 

badawczych i projektach badawczych.  



3. Rada Uczelni upoważnia przewodniczącego Rady Uczelni do wyrażenia 

każdorazowo zgody na wypłatę dodatku zadaniowego na zasadach określonych                

w ust. 1 pkt 2 po wykonaniu dodatkowego/ych zadań, o których mowa w ust. 2. 

Źródło płatności wskazuje wnioskodawca wypłaty. 

 

Uzasadnienie 

Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku, podejmując uchwałę o przyznaniu dodatku 

zadaniowego w wysokości określonej w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wzięła pod 

uwagę: 

1) wzrost zakresu obowiązków i odpowiedzialności Rektora Uniwersytetu                          

w Białymstoku w kadencji 20202024, wynikający z obowiązującej ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak i z zakresu realizowanych przez 

Uniwersytet inwestycji, tj. rozbudowy siedziby Filii w Wilnie oraz realizacji 2. 

etapu budowy Kampusu Uniwersyteckiego, 

2) rektor jako nauczyciel akademicki zobowiązany jest do realizacji dodatkowych 

zadań wynikających z postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                         

o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodatek zadaniowy płatny stosownie do 

postanowień ustawy oraz regulaminu wynagradzania Uniwersytetu                                

w Białymstoku. 

§ 2 

1. Traci moc Uchwała nr 23 Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 

sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego rektorowi 

Uniwersytetu w Białymstoku na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.  

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. 

 

 

      Przewodniczący    

     Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

        Andrzej Parafiniuk 

 


