
Zarządzenie Nr 25/2014/2015 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie: określenia procedury, obowiązującej w AWF Warszawa, zgłaszania 

kandydatów do nagród ministra, o których mowa w art. 155 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa  
 

Działając w związku z art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz przepisami 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. 2013 poz. 296), zwanego dalej 

„rozporządzeniem”, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zarządzenie określa procedurę zgłaszania kandydatów do nagród ministra dla nauczycieli 

akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt 

dorobku, zwanych dalej „nagrodami”, dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF 

Warszawa.  

 

§ 2 

 

1. AWF Warszawa w danym roku może zgłosić Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

zwanego dalej „ministrem”, tylko jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.  

2. Rektor może wystąpić z wnioskiem do ministra o przyznanie nagrody wyłącznie dla 

nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa, z zastrzeżeniem, że 

wniosek o przyznanie nagrody obejmuje wyłącznie te osiągnięcia danego nauczyciela 

akademickiego, które uzyskane zostały w związku z pracą w AWF Warszawa, zgodnie 

z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. 

 

§ 3 

 

1. Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne mogą zostać przyznane wyłącznie za 

osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne mogą zostać przyznane wyłącznie za osiągnięcia 

uzyskane w poprzednim roku akademickim. 

3. Nagrody za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i za całokształt dorobku mają charakter 

nagród indywidualnych, a nagrody za osiągnięcia dydaktyczne – charakter indywidualny 

lub zespołowy. 

§ 4 

 

1. Podstawowe warunki i kryteria ubiegania się o nagrody ministra za osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku (obejmujący zarówno osiągnięcia 

naukowe, dydaktyczne, jak i organizacyjne) określa § 3 rozporządzenia. Kandydatami do 

nagród mogą być wyłącznie nauczyciele akademiccy spełniający warunki i kryteria 

określone w rozporządzeniu, w szczególności we wskazanym wyżej § 3 rozporządzenia. 



2. Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy karani dyscyplinarnie za 

naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe. 

3. Kandydatami do nagrody za całokształt dorobku mogą być wyłącznie osoby posiadające 

tytuł naukowy profesora, zatrudnione w AWF Warszawa minimum 10 lat jako 

podstawowym miejscu pracy. 

 

§ 5 

 

1. Kandydatów do nagrody ministra zgłaszają drogą  służbową do Rektora dziekani 

wydziałów - w stosunku do pracowników zatrudnionych w kierowanej przez siebie 

podstawowej jednostce organizacyjnej lub Rektor i prorektorzy - w stosunku do 

pracowników zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych albo 

ogólnouczelnianych.  

2. Kandydatów do nagrody ministra (w szczególności za osiągnięcia organizacyjne), 

pełniących funkcje organów jednoosobowych AWF Warszawa zgłasza prorektor 

właściwy ds. nauki.  

3. Wnioski o przyznanie nagrody, jeżeli kandydatem jest dziekan, podlegają ocenie 

właściwych rad wydziałów. 

4. Kandydatem do nagrody nie może być Rektor, w przypadku uzyskania przez AWF 

Warszawa w ostatnim roku kalendarzowym ujemnego wyniku finansowego. 

5. Dziekani, prorektorzy lub Rektor mogą zgłosić maksymalnie po jednym kandydacie do 

nagrody w każdej z kategorii, chyba, że wniosek dotyczy nagrody zespołowej za 

osiągnięcia dydaktyczne. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej za osiągnięcia 

dydaktyczne powinien zawierać  informację o procentowym udziale w powstaniu 

osiągnięcia poszczególnych członków zespołu. 

 

§ 6 

 

1. Wymagania formalne dotyczące wniosku o przyznanie nagrody określa § 11 

rozporządzenia; każdy wniosek o przyznanie nagrody powinien je spełniać. W przypadku, 

jeżeli dany wniosek jest opiniowany przez radę wydziału, do wniosku składanego do 

Rektora dołączyć należy wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału. 

2. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie nagrody nie spełnia wymagań formalnych, 

Rektor lub przewodniczący komisji, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszego zarządzenia, 

wzywa wnioskodawcę do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania do poprawienia lub uzupełnienia braków. 

Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie skutkuje 

brakiem nadania dalszego biegu sprawie w przypadku takowego wniosku.  

 

§ 7 

 

Wnioskodawcy składają wnioski do Rektora w terminie do 31 stycznia każdego roku 

w formie dokumentu elektronicznego, odpowiadającego warunkom określonym w § 10 

rozporządzenia oraz § 9 ust. 4 niniejszego zarządzenia.  

 

§ 8 

1. Rektor kieruje zgłoszone wnioski do powołanej przez siebie Komisji Rektorskiej ds. 

Nagród Ministra (zwaną dalej „komisją”), która w terminie do 28 lutego każdego roku 

przedstawia Rektorowi po maksymalnie jednym kandydacie (lub kandydatach – 



w przypadku wniosku o nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne) do nagrody 

ministra z każdej kategorii.  

2. Zadaniem Komisji, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest ponadto sprawdzenie 

prawidłowości wniosków w aspekcie formalnym oraz spełniania przez nie innych 

wymagań określonych niniejszym zarządzeniu oraz w rozporządzeniu, w szczególności 

w jego § 3 i § 11.  

3. Wniosek komisji Rektor przedkłada do akceptacji Senatowi AWF Warszawa . 

4. Rektorską Komisję ds. Nagród Ministra oraz jej przewodniczącego powołuje corocznie 

Rektor w drodze zarządzenia.  

 

§ 9 

 

1. Wniosek uzyskuje akceptację Senatu AWF Warszawa w przypadku otrzymania 

bezwzględnej większości głosów „za”, przy obecności co najmniej połowy statutowego 

składu Senatu. Wyciąg z protokołu posiedzenia senatu, odzwierciedlający przebieg 

głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody; dołączany jest do wniosku składanego 

Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

2. Rektor przesyła ministrowi wyłącznie te wnioski, które uzyskały akceptację Senatu AWF 

Warszawa.  

3. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w ust. 3, Rektor składa Ministrowi Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 31 marca danego roku, w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

4. Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 30 września danego roku. 

 

§ 10 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 Rektor 

 

  

 Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 


