
Uchwała Nr 79/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 września 2017 roku 

 

 

w sprawie:      zmian w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 

21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb 

przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których 

mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 155 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 88 ust. 1 i § 89 

ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF Warszawa, 

na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 września 2017 r., postanawia wprowadzić następujące zmiany 

w załączniku nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli 

akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. 

w Regulaminie określającym zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze 

środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanym dalej 

„Regulaminem”: 

 

1) § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie:  

 

 

1. „Nagrody I stopnia za osiągnięcia naukowe mogą być przyznane za: 

1) uzyskanie przez pracownika tytułu profesora, 

2) uzyskanie przez pracownika stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

3) publikacje naukowe, z których każda spełnia łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria: 

a) jest pełnotekstową pracą oryginalną lub przeglądową, z wyłączeniem listów do redakcji 

niemających charakteru prac oryginalnych,  

b) została opublikowana w czasopiśmie posiadającym „impact factor” (IF) i co najmniej 

30 punktów na obowiązującej liście A MNiSW lub co najmniej 30 punktów na liście C MNiSW 

albo też suma punktów za dwie takie opublikowane publikacje wynosi co najmniej 40, 

c) została opublikowana w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku 

o przyznanie nagrody, 

d) posiada afiliację podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni i nie zawiera 

podwójnych/innych afiliacji autorów z tej jednostki, 

e) osoba kandydująca do nagrody jest jej pierwszym autorem z AWF Warszawa i złożyła 

oświadczenie o zaliczeniu do liczby N lub jest pierwszoetatowym pracownikiem dydaktycznym 

w AWF Warszawa, 

4) wyróżnioną 50 punktową monografię, która została wydana w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok złożenia wniosku o przyznanie nagrody i posiada nie więcej niż 3 współautorów, 

z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania pkt 3 lit d-e powyżej,  

5) zakończenie grantu NCN, NCBiR, MNiSW, lub innego finansowanego ze środków 

pozauczelnianych. 

2. Nagrody II stopnia za osiągnięcia naukowe mogą być przyznane za: 

1) wyróżnioną rozprawę doktorską, 

2) publikacje naukowe, z których każda spełnia łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria: 

a) jest pełnotekstową pracą oryginalną lub przeglądową, z wyłączeniem listów do redakcji 

niemających charakteru prac oryginalnych, 



b) została opublikowana w czasopiśmie posiadającym „impact-factor” (IF) i co najmniej 

20 punktów na obowiązującej liście A MNiSW lub co najmniej 20 punktów na liście C 

MNiSW, 

c) została opublikowana w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku 

o przyznanie nagrody, 

d) posiada afiliację podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni i nie zawiera 

podwójnych/innych afiliacji autorów z tej jednostki, 

e) osoba kandydująca do nagrody jest jej pierwszym autorem z AWF Warszawa i złożyła 

oświadczenie o zaliczeniu do liczby N lub jest pierwszoetatowym pracownikiem dydaktycznym 

w AWF Warszawa, 

3) co najmniej 25 punktową monografię, która została wydana w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok złożenia wniosku o przyznanie nagrody i posiada nie więcej niż 3 współautorów, 

z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania pkt 2 lit d-e powyżej,  

4) zakończenie grantu indywidualnego NCN, NCBiR, MNiSW, lub innego finansowanego ze środków 

pozauczelnianych.” 

 

 

2) § 6 ust. 3 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie: 

 

 

„Nie może zostać przyznana nagroda indywidualna albo udział w nagrodzie zespołowej nauczycielowi 

akademickiemu, który w chwili zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody za dany rok lub w chwili 

podejmowania przez Rektora decyzji w sprawie przyznania nagrody za dany rok nie jest już pracownikiem 

Uczelni. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku postępuje się na zasadach analogicznych do wskazanych 

w ust. 2 zdanie drugie, z tym że takiemu nauczycielowi może zostać wręczony dyplom uznania.” 

 

 

3) § 7 ust. 4 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie: 

 

 

„Ostateczny termin na składanie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich w danym roku 

wyznacza i ogłasza Rektor. Rektor ma prawo odrzucić wnioski złożone po tym terminie.”  

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia nowego regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla 

nauczycieli akademickich ze środków, o których mowa w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz jej załącznika pozostają bez zmian.  

2. Zmiany w Regulaminie wskazane w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały będą uwzględniane przy 

rozpatrywaniu wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich za okres roku 

kalendarzowego 2017. Do procedury przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich za 

okres roku kalendarzowego 2016 stosuje się zasady dotychczasowe, bez uwzględniania zmian 

wprowadzonych do Regulaminu poprzez § 1 pkt 1 niniejszej uchwały 

3. Zmiany w Regulaminie wskazane w § 1 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia 

niniejszej uchwały.                                        

 

 

 

 

                                                                           PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                        Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


