
zal~cznik do uchwaly nr 352IXLVIII/2015 Senatu PW z dnia 25.11.2015 

Regulamin przyznawania nagrOd Rektora PW 
dla nauczycieli akademickich 

§ 1 

Nagrody Rektora PW dla nauczycieli akademickich, zwane dalej "nagrodami", przyznawane 

s,! za: 

1) oryginalne i tw6rcze osi,!gniycia naukowe udokumentowane: 


a) prestizowymi publikacjami naukowymi maj,!cymi istotny wplyw na stan wiedzy 
i kierunki dalszych badan, 

b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi charakteryzuj,!cymi siy 
nowatorskim, naukowym podejsciem do problemu, 

c) wyr6znionymi rozprawami doktorskimi lub wyr6zniaj,!cymi siy rozprawami 
habilitacyjnymi; 

2) osi,!gniycia dydaktyczne, w szczeg6lnosci za: 
a) konkretne przedsiywziycia, kt6re spowodowaly istotn,! poprawy warunk6w pracy 

dydaktycznej, wynik6w ksztalcenia, poziomu prac dyplomowych, 
b) autorstwo lub wsp6lautorstwo wyr6zniaj,!cych siy podrycznik6w, skrypt6w, 

przewodnik6w dydaktycznych lub program6w nauczania, 
c) wyr6zniaj,!ce prowadzenie zajyc dydaktycznych potwierdzone m.in. opini,! student6w 

(tzw. "Zlota Kreda"); 
3) caloksztah dorobku obejmuj,!cego osi,!gniycia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne; 
4) wyr6zniaj,!ce siy osi,!gniycia organizacyjne w zwi,!zku z dzialalnosci,! w PW uzyskane 

w ostatnim roku akademickim, kt6re wplynyly na poprawy: 
a) jakosci badan naukowych i prac rozwojowych w Uczelni skutkuj,!c,! podwyzszeniem 

kategorii naukowej jednostki naukowej, 
b) jakosci ksztalcenia poprzez nowatorskie systemy wdrazania system6w jakosci 

ksztalcenia, 
c) 	 wsp6lpracy z otoczeniem spoleczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badan 

naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie opracowywania program6w ksztalcenia 
i doskonalenia zawodowego obejmuj,!cego umiejytnosci niezbydne na rynku pracy. 

§2 

1. 	 Rektor moze przyznac specjalne nagrody indywidualne lub zespolowe, 0 nazwie "Nagroda 
Naukowa Politechniki Warszawskiej", po jednej w kategoriach: 
1) za wybitne publikacje naukowe z ostatnich dw6ch lat, dotychczas nienagrodzone; 
2) za szczeg6lne osi,!gniycia uwienczone transferem prac naukowych i technicznych 

na potrzeby gospodarki, kt6re przyniosly udokumentowane efekty ekonomiczne. 
2. 	 Do wniosku 0 Nagrody Naukow,! Politechniki Warszawskiej nalezy dol,!czyc opinie 

co najmniej dw6ch recenzent6w, z kt6rych jeden moze bye pracownikiem Politechniki 
Warszawskiej . 

3. 	 Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej s,! przyznawane raz w roku kalendarzowym 
i wryczane na uroczystym posiedzeniu Senatu w Dniu Politechniki Warszawskiej. 

4. 	 Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej S,! przyznawane jako: 
1) nagrody indywidualne - w kwocie r6wnej dwukrotnej wysokosci indywidualnej 

nagrody Rektora I stopnia; 
2) nagrody zespolowe - w kwocie r6wnej trzykrotnej wysokosci indywidualnej nagrody 

Rektora I stopnia. 



§ 3 


Rektor z wlasnej inicjatywy moze przyznac nauczycielom akademickim Politechniki 
Warszawskiej nagrody okreSlone w § 1 pkt 4 za osi(}.gniycia organizacyjne oraz wklad 
w rozw6j Uczelni. 

§4 

1. 	 Do skladania wniosk6w 0 nagrody, 0 kt6rych mowa w § 1 oraz w § 2 ust. 1 uprawnieni 
s(}. kierownicy podstawowych i pozawydzialowych jednostek organizacyjnych. 

2. 	 Kierownicy, 0 kt6rych mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, 
za posrednictwem Biura ds. Nauki skladaj(}. do Rektora: 
1) wnioski 0 indywidualne i zespolowe nagrody Rektora, w wersji papierowej 

i zestawienie tych wniosk6w w wersji papierowej i elektronicznej; 
2) wnioski 0 indywidualne i zespolowe Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej 

w wersji papierowej i elektronicznej. 
3. 	 Wnioski powinny zawierac dokumentacjy uzasadniaj(}.c(}. wagy i oryginalnosc osi(}.gniycia 

oraz wskazuj(}.c(}. okres, w kt6rym powstalo dzielo, a takze oswiadczenie wnioskodawcy, 
iz dzielo lub jego cZysc nie jest przedmiotem innego wniosku 0 nagrody. 

4. 	 Wnioski 0 nagrody zespolowe powinny zawierac oswiadczenie wnioskodawcy 
o udzialach wsp61autor6w potwierdzone przez zainteresowanych. Nagrody pieniyzn(}. 
otrzymuj(}. nauczyciele akademiccy, kt6rych udzial w dziele wynosi co najrnniej 10%. 

5. 	 Wnioski 0 nagrody skladane s(}. po zasiygniyciu opinii wlasciwej rady, 0 ile rada istnieje. 
Do wniosku zal(}.cza siy wyci(}.g z protokolu posiedzenia rady z wynikiem glosowania. 

§ 5 

Do wniosku 0 przyznanie nagrody dol(}.cza siy - w przypadku nagr6d za: 
1) osi(}.gniycia naukowe lub dydaktyczne: 

a) wybrane publikacje, tekst pracy lub opis osi(}.gniycia byd(}.cego przedmiotem 
wniosku 0 przyznanie nagrody, 

b) 	 opinie lub recenzje (co najmniej jedna) opracowane w zwi(}.zku z wyst(}.pieniem 
z wnioskiem 0 nagrody, przygotowane przez osoby legitymuj(}.ce siy stopniem 
doktora habilitowanego lub tytulem naukowym, 

c) 	 opinie (co najmniej jedna) opracowane w zwi(}.zku z wyst(}.pieniem z wnioskiem 
o nagrody, przygotowane przez osoby wyznaczone przez kierownika jednostki, 
w przypadku wniosk6w 0 nagrody ze Studium Jyzyk6w Obcych, Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteki Gl6wnej, 

d) 	 oswiadczenie kandydata 0 jego procentowym udziale w dziele w przypadku 
wniosku 0 nagrody indywidualn(}. za osi(}.gniycia zawarte we wsp6lnych 
publikacjach lub innych wsp6lnych dokonaniach; 

2) 	 osi(}.gniycia naukowe - wyr6zniaj(}.ce siy doktoraty i habilitacje: 
a) rozprawy habilitacyjn(}.lub doktorsk(}., 
b) recenzJe, 
c) uchwaly Rady Wydzialu 0 nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego, 
d) uchwaly Rady Wydzialu 0 wyr6znieniu rozprawy doktorskiej; 

3) 	 wyr6zniaj(}.ce prowadzenie zajyc dydaktycznych "Zlota Kreda"- opiniy Samorz(}.du 
Student6w; 

4) 	 caloksztalt dorobku: 

a) wykaz osi(}.gniyc naukowych w PW, 

b) wykaz osi(}.gniyc dydaktycznych w PW, 

c) wykaz osi(}.gniyc organizacyjnych w PW, 


http:Samorz(}.du
http:wyr6zniaj(}.ce
http:wyr6zniaj(}.ce
http:legitymuj(}.ce


d) 	 opmle 0 dorobku kandydata (co najmniej jedna) opracowane w zwi,!-zku 
z wyst,!-pieniem z wnioskiem 0 nagrody, przygotowane przez osoby legitymuj,!-ce 
siy tytulem naukowym. 

§6 

1. 	 Rektor kieruje wnioski 0 nagrody Rektora PW do Rektorskiej Komisji ds. Nagr6d 
i Odznaczen, kt6ra po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosk6w przedstawia 
Rektorowi w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku listy os6b proponowanych 
do przyznania nagr6d w poszczeg6lnych kategoriach i z okresleniem stopnia nagrody. 

2. 	 Komisja, 0 kt6rej mowa w ust. 1 moze siy zwracae do wnioskodawc6w 0 usuniycie 
usterek formalnych we wniosku i uzupelnienie dokumentacji, a w szczeg6lnych 
przypadkach moze korzystae z dodatkowych recenzji wniosk6w sporz'!-dzanych przez 
uznanych specjalist6w na zlecenie Komisji. 

§7 

Wnioski 0 Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej Rektor kieruje do Rektorskiej 
Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej, kt6ra przedstawia Rektorowi w terminie 
do dnia 30 czerwca kazdego roku po jednym kandydacie proponowanym do przyznania 
Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej w kategoriach, 0 kt6rych mowa w § 2 ust. 1. 

§ 8 

1. 	 Nagrody Rektora PW mog,!- bye przyznane wyl,!-cznie za osi,!-gniycia uzyskane w zwi<:j.Zku 
z prac,!- w Politechnice Warszawskiej. 

2. 	 Nauczyciel akademicki moze otrzymae nagrody za wybitne osi,!-gniycia nie czysciej niz 
raz na dwa lata w danej kategorii nagrody. 

3. 	 Nagrody mog,!- bye przyznawane nauczycielom akademickim za osi,!-gniycia indywidualne 
lub osi,!-gniycia zespolowe w ostatnich dw6ch latach. 

4. 	 Nagroda za caloksztalt dorobku, obejmuj,!-cego osi,!-gniycia naukowe, dydaktyczne 
i organizacyjne, moze bye przyznana nauczycielowi akademickiemu posiadaj,!-cemu tytul 
naukowy profesora oraz minimum 20-letni staz: pracy w Politechnice Warszawskiej. 

5. 	 Osoby nagrodzone otrzymuj,!- nagrody pieniyzn,!- i dyplom lub tylko dyplom. 
6. 	 W przypadku nagr6d zespolowych Rektor moze przyznae nagrody pracownikom 

Politechniki Warszawskiej niebyd,!-cym nauczycielami akademickimi. W sklad 
nagradzanych zespo16w mog,!- tez wchodzie osoby niebyd,!-ce pracownikami Politechniki 
Warszawskiej. W obu przypadkach osoby te s,!- wyr6zniane jedynie dyplomem. 

§9 

1. 	 Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespolowe 0 kt6rych mowa w § , stopnia I, II 
i III, w zaleznosci od oceny osi,!-gniycia. 

2. 	 W przypadku wniosk6w zgloszonych do nagrody ministra wlasciwego ds. szkolnictwa 
wyzszego za osi,!-gniycia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za caloksztalt 
dorobku, kt6re nie otrzymaly nagrody, Rektor przyznaje nagrody I stopnia. 

§ 10 


1. 	 Wysokosci nagr6d dla poszczeg6lnych os6b w nagrodzie zespolowej odpowiadaj,!
procentowemu udzialowi w nagrodzie wskazanemu we wniosku, z tym ze wysokose 
nagrody dla czlonka zespolu nie moze bye wyzsza od nagrody indywidualnej tego samego 
stopnia. 



2. 	 Nauczyciel akademicki PW w danym roku kalendarzowym moze otrzymac nagrody 
z tytulu wiycej niz jednego wniosku zespolowego, ale nie wiycej niz jednego wniosku 
o nagrody indywidualnll, chyba ze wniosek 0 nagrody indywidualnll dotyczy osillgniyc 
okreslonych w § 1 pkt 2 lit. c, § 2 lub § 3. 

3. 	 Suma nagr6d przyznanych nauczycielowi akademickiemu w danym roku z r6znych 
wniosk6w nie moze przekroczyc kwoty przypadajllcej na nagrody indywidualnll I stopnia, 
z wy1llczeniem nagr6d okreslonych w § 2 i § 3. 

§ 11 

1. 	 Osoby wyr6znione nagrodami Rektora PW otrzymujll dyplomy wryczane podczas 
inauguracji wydzialowej roku akademickiego, a w przypadku jednostek 
pozawydzialowych na zebraniach inauguracyjnych w tych jednostkach. 

2. 	 Kopiy dyplomu w1llcza siy do akt osobowych laureata nagrody. 
3. 	 Osoba nagrodzona w kilku zespolach tej samej jednostki, tej samej kategorii, i tego 

samego stopnia otrzymuje dyplomy z adnotacjll 0 ich kolejnej liczbie w danym roku. 

§ 12 

1. 	 Wzory wniosk6w, 0 kt6rych mowa w § 4 ust. 1 oraz wzory dyplom6w okresla Rektor 
w drodze zarzlldzenia. 

2. 	Wysokosci nagr6d indywidualnych oraz maksymalne wysokosci nagr6d zespolowych 
w danym roku ustala Rektor w drodze decyzji po zasiygniyciu opinii Rektorskiej Komisji 
ds. Nagr6d i Odznaczen. 




