
                                                    Załącznik nr 1 do uchwały  

Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 

z dnia 21 czerwca 2016 r.                                                                     
 

 

Regulamin określający 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 

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb przyznawania nagród 

Rektora dla nauczycieli akademickich zatrudnionym w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nagrody przyznawane są ze środków, o których mowa 

w art. 155 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.) 

 

§ 2 

 

1. Nagrody Rektora są przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym w AWF 

Warszawa za ich osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt 

dorobku. W każdej z wyżej wymienionych kategorii Rektor przyznaje nagrody 

indywidualne lub zespołowe I lub II stopnia w zależności od oceny osiągnięcia, z tym że 

nagrody za całokształt dorobku i za osiągnięcia organizacyjne mają charakter nagród 

indywidualnych.  

2. W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zwanej dalej 

„Uczelnią”, na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich przeznacza się corocznie  

2% planowanych przez Uczelnię rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla 

nauczycieli akademickich, z czego: 

a) 10% przeznacza się na nagrody przyznawane nauczycielom akademickim z inicjatywy 

własnej Rektora za osiągnięcia organizacyjne,  

b) 90% przeznacza się na nagrody przyznawane na wniosek kierownika podstawowej lub 

ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej AWF Warszawa zatrudniającej nauczycieli 

akademickich, tzw. dysponentów środków finansowych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dysponenci środków finansowych, o których mowa w ust. 2 pkt b, mogą z własnej 

inicjatywy przeznaczyć na nagrody z tytułu osiągnięć organizacyjnych dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w kierowanych przez nich jednostkach do 20% przyznanej im 

kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt b.  

4. Niewykorzystane w danym roku środki na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich 

wracają do puli środków na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. 

 

§ 3 

 

1. Rektor określa konkretne kwoty nagród rektorskich indywidualnych i zespołowych dla 

pracowników będących nauczycielami akademickimi odpowiadające poszczególnym 

stopniom tych nagród, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Regulaminu. 

2. W ramach funduszu nagród Rektor wyznacza limit środków dla poszczególnych 

dysponentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt b Regulaminu i informuje o nim 

dysponentów. Informację o wysokości kwot przeznaczonych na nagrody dla pracowników 

będących nauczycielami akademickimi dysponent środków przekazuje podlegającym mu 

kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

3. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich przyznaje się za ich osiągnięcia uzyskane 

w poprzednim roku kalendarzowym.  

4. Wartość wniosków zgłaszanych do Rektora przez dysponentów środków finansowych, 

o których mowa w § 2 ust. 2 pkt b Regulaminu, nie może przekraczać przyznanego 

dysponentowi limitu środków finansowych - w przypadku wyższej liczby wniosków 



dysponent zobowiązany jest wskazać osoby, którym nagroda o charakterze finansowym 

nie będzie przysługiwać.  

 

§ 4 

Nagrody indywidualne 

 

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 20 punktów na obowiązującej liście A MNiSW lub co najmniej 20 

punktów na liście C MNiSW albo też suma punktów za dwie takie opublikowane 

publikacje wynosi co najmniej 30, 

c) została opublikowana w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia 

wniosku o przyznanie nagrody, 

d) posiada afiliację podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, 

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) zakończenie grantu indywidualnego NCN, NCBiR, MNiSW, lub innego 

finansowanego ze środków pozauczelnianych. 

 

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

1) pracownikowi w związku z wyróżnieniem jego rozprawy doktorskiej, 

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 15 punktów na obowiązującej liście A MNiSW lub co najmniej 15 

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, 

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) zakończenie grantu indywidualnego NCN, NCBiR, MNiSW, lub innego 

finansowanego ze środków pozauczelnianych. 

 

3. Nagrody I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne mogą być przyznane za: 

1) opracowanie programów i pozyskanie środków zewnętrznych na uruchomienie nowych 

kierunków studiów, studiów podyplomowych i kursów doszkalających, 

2) wydanie podręcznika akademickiego, posiadającego afiliację podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uczelni lub Uczelni. 

 

4. Nagrody II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne mogą być przyznane za: 

1) opracowanie programów i uruchomienie I edycji odpłatnych studiów podyplomowych 

i kursów doszkalających, 

2) wydanie skryptu, posiadającego afiliację podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uczelni lub Uczelni. 

5. Nagroda za całokształt dorobku może zostać nauczycielowi akademickiemu przyznana 

tylko raz w okresie jego zatrudnienia w Uczelni. 

 



§ 5 

Nagrody zespołowe 
 

1. Wnioski o nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne powinny by 

przyznawane za realizację jednego i spójnego tematycznie zadania. Nie przewiduje się 

przyznawania nagród zespołowych za osiągnięcia organizacyjne. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej składa dla całego zespołu łącznie przełożony 

właściwy dla kierownika danego zespołu albo sam kierownik zespołu. 

3. Każdy współautor ma prawo do udziału w nagrodzie proporcjonalnego do jego udziału 

w realizacji zadania. Wnioskodawca  określa procentowy udział poszczególnych osób 

w nagrodzie zespołowej odpowiednio do stopnia ich udziału w realizacji wspólnego 

zadania. Wnioskodawca jest związany pisemnym porozumieniem współautorów 

pracowników Uczelni, określającym udział każdego z nich we wspólnym dziele (załącznik 

nr 3 do Regulaminu). Nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może 

przekraczać wysokości nagrody indywidualnej tego samego stopnia. Wniosek o przyznanie 

nagrody zespołowej powinien uwzględniać wszystkich członków danego zespołu, z tym że 

we wniosku pomija się członków zespołu, których wkład pracy wynosi mniej niż 10% 

realizacji całości dzieła. We wniosku w zakresie podziału nagrody finansowej pomija się 

również członków zespołu niebędących pracownikami AWF w Warszawie, członkowie ci 

nie otrzymują nagród pieniężnych, tylko dyplomy uznania. 

4. Dorobek naukowy członków zespołu powinien być:  

1) w przypadku nagrody I stopnia, co najmniej trzykrotnie większy od dorobku 

określonego dla wniosku o nagrodę indywidualną I stopnia, wskazanego w § 4 ust. 1 

pkt 3  Regulaminu, 

2) w przypadku nagrody II stopnia, co najmniej trzykrotnie większy od dorobku 

określonego dla wniosku o nagrodę  indywidualną II stopnia, wskazanego w § 4 ust. 2 

pkt 2  Regulaminu. 

5. Dorobek dydaktyczny członków zespołu powinien być: 

1) w przypadku nagrody I stopnia, co najmniej trzykrotnie większy od dorobku 

określonego dla wniosku o nagrodę indywidualną I stopnia, wskazanego w § 4 ust. 3 

Regulaminu, 

2) w przypadku nagrody II stopnia, co najmniej trzykrotnie większy od dorobku 

określonego dla wniosku o nagrodę  indywidualną II stopnia, wskazanego w § 4 ust. 4 

Regulaminu. 

 

§ 6 

 

1. Nagrody Rektora, o których mowa w § 1 Regulaminu, przyznawane są raz w danym roku 

kalendarzowym, w terminie wskazanym przez Rektora.  

2. Nie może zostać przyznana nagroda indywidualna albo udział w nagrodzie zespołowej 

nauczycielowi akademickiemu, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne albo 

nauczyciel ten został w roku, za który ma być przyznana nagroda ukarany jedną z kar 

dyscyplinarnych określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku 

złożenia wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej dla takiego nauczyciela 

akademickiego wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania, a w przypadku udziału 

takiego nauczyciela w zespole zgłoszonym do nagrody, pomija się tego nauczyciela przy 

podziale nagrody.  

3. Nie może zostać przyznana nagroda indywidualna albo udział w nagrodzie zespołowej 

nauczycielowi akademickiemu, który w chwili zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody 

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.  

4. Nagroda Rektora nie może być przyznana, gdy to samo osiągniecie zostało już nagrodzone 

przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Nauczyciele akademiccy, których Uczelnia zgłosiła do nagrody Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, po akceptacji tego wniosku przez Senatu AWF Warszawa lub 

odpowiednio Uczelnia zgłosiła do nagrody Prezesa Rady Ministrów, a nagroda ta nie 



została przyznana, są nagradzani nagrodą Rektora ze środków pozostających w dyspozycji 

wydziału inicjującego wniosek o przyznanie nagrody temu nauczycielowi akademickiemu.  

 

§ 7 

 

1. Z wnioskami o przyznanie nagród występują do Rektora drogą służbową: 

a) dziekani, na podstawie wniosków kierowników wydziałowych jednostek 

organizacyjnych lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady wydziału; 

b) kierownicy ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych i naukowych 

zatrudniających nauczycieli akademickich. 

2. Wnioski o nagrody składa się zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do 

 Regulaminu. 

3. Do wniosku o nagrodę, którego podstawą są publikacje, dołącza się ich wykaz, kopie 

pierwszej strony prac  oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

4. Ostateczny termin na składanie wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich 

w danym roku wyznacza się na dzień 15 września. Rektor ma prawo odrzucić wnioski 

złożone po wskazanym wyżej terminie. 

5. Rektor przekazuje otrzymane od dysponentów, o których mowa w ust. 1, wnioski do 

Rektorskiej Komisji ds. Nagród, zwanej dalej „Komisją”, w celu ich zaopiniowania. 

6. Komisja ocenia przekazana wnioski pod względem formalnym, z tym że może ona 

również sugerować odrzucenie albo zmianę stopnia lub rodzaju nagrody. 

7. Jeżeli członek Komisji został zgłoszony do nagrody Rektora wyłącza się on z obrad 

Komisji na czas rozpatrywania wniosku go dotyczącego. Jeżeli wniosek o nagrodę dotyczy 

przewodniczącego Komisji, wyznacza on na czas rozpatrywania dotyczącego go wniosku 

zastępcę przewodniczącego spośród członków Komisji i wyłącza się z obrad Komisji na 

czas rozpatrywania wniosku go dotyczącego.  

8. Wypracowane przez Komisję stanowisko w sprawie wniosków przewodniczący Komisji 

przekazuje Rektorowi. Opinia Komisji nie jest dla Rektora wiążąca.  

9. Komisję oraz jej przewodniczącego powołuje na okres roku Rektor w drodze zarządzenia.  

 

 

§ 8 

 

1. Wysokość nagród ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki określonej 

każdego roku przez Rektora.  

2. Wysokość nagrody indywidualnej ustala się na:  

a)  I stopnia - trzykrotność stawki minimalnej 

b)  II stopnia - dwukrotność stawki minimalnej 

 

3. Wysokość nagrody zespołowej ustala się na:  

a)  I stopnia - sześciokrotność stawki minimalnej 

b)  II stopnia - czterokrotność stawki minimalnej 

4. Wysokość nagrody przyznawanej przez dysponenta środków finansowych, określonej 

w § 2 ust. 3 Regulaminu, ustala się na półtorakrotność stawki minimalnej.  

5. W przypadku przyznania w tym samym roku więcej niż jednej nagrody Rektora, 

nauczyciel akademicki otrzymuje tylko jedną nagrodę, której wysokość jest najwyższa, 

natomiast za osiągnięcia będące podstawą przyznania pozostałych nagród otrzymuje 

dyplom uznania. 

§ 9 

 



Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Senat AWF 

w Warszawie, zgodnie z art. 155 ust. 6 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

 
Załącznik nr 1 do  REGULAMINU  

PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA 

NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM  

      W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

      JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 

      
 

           

Akademia Wychowania Fizycznego     Warszawa, dnia.................. 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie        

Wydział.................... 

Jednostka organizacyjna 

....................................... 

....................................... 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody indywidualnej 

 

 Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej ..................stopnia  

za osiągnięcia związane z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi. 

 

1. Imię i nazwisko oraz tytuły i stopnie naukowe kandydata do nagrody 

................................................................................................................................. 

2. Stanowisko i nazwa jednostki organizacyjnej AWF, zatrudniającej kandydata 

................................................................................................................................. 

3. Reprezentowana przez kandydata specjalność naukowa 

................................................................................................................................. 

4. Publikacje, które stanowią podstawę do przyznania nagrody (podać pełne dane 

bibliograficzne) lub inne osiągniecie zgodnie z zapisami Regulaminu 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

5. Czy osiągniecie było zgłaszane do nagrody z innych tytułów (podać z jakich) 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

6. Krótkie uzasadnienie wniosku 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

*   niepotrzebne skreślić 

 

          

           podpis wnioskodawcy



          Załącznik nr 2 do REGULAMINU 

PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA  

MAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 

          W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

          JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 

        
 

           

Akademia Wychowania Fizycznego         Warszawa, dnia.................. 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie        

Wydział.................... 

Jednostka organizacyjna 

....................................... 

....................................... 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody zespołowej 
 

          Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej ........................... stopnia za osiągnięcia związane z osiągnięciami   

          naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi. 

1.  
Imię i nazwisko, tytuły i stopnie 

naukowe kandydatów do nagrody 
Stanowisko i nazwa jednostki org. 

AWF, zatrudniającej kandydatów, 

specjalności naukowe kandydatów 

Publikacje, stanowiące podstawę do 

przyznania nagrody (podać pełne dane 

bibliograficzne) lub inne osiągniecie 

zgodnie z zapisami Regulaminu 

Procentowy 

udział 

współautora 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. Nagrody naukowe Rektora i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskane w ciągu ubiegłych 2 lat 

 

Imię i nazwisko NAZWA NAGRODY Rok przyznania uwagi 

 

 

 

   



 

3. Czy praca była zgłaszana do nagrody z innych tytułów (podać z jakich) 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

4. Krótkie uzasadnienie wniosku: 

 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

              

                   

            podpis wnioskodawcy



3 

 

Załącznik nr 3  do  REGULAMINU  

PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA 

NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM  

      W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

      JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 

       

 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego     Warszawa, dnia.................. 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie        

Wydział.................... 

Jednostka organizacyjna 

....................................... 

....................................... 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o udziale w publikacji 

 

autor(rzy), (rok publ.), Tytuł, Nazwa czasopisma, nr:str  

oświadczam, że mój udział w wyżej wymienionej publikacji stanowi  

 Nazwisko Imię % Podpis 

1     

2     

3     

 

 

 


