
załącznik do zarządzenia nr 78 /2022 Rektora PW 

 

 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień  

dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej 

§ 1 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki 

Warszawskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przyznawania nagród i wyróżnień 

dla studentów i doktorantów PW oraz wysokość tych nagród.  

§ 2 

1. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek prorektora, przewodniczącego Samorządu 

Studentów, przewodniczącego Rady Doktorantów lub przewodniczącego Rady Kół 

Naukowych może przyznać Nagrodę Rektora lub Wyróżnienie Rektora (dyplom 

honorowy) wyróżniającym się: 

1) studentom – za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, za wyjątkowe zaangażowanie na 

rzecz Uczelni lub za szczególny wkład w budowanie wizerunku Uczelni; 

2) doktorantom (uczestnikom studiów doktoranckich lub doktorantom ze szkoły 

doktorskiej) – za wybitne osiągnięcia w sporcie, za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz 

Uczelni lub za szczególny wkład w budowanie wizerunku Uczelni. 

2. Dziekan/Dyrektor Kolegium z własnej inicjatywy lub na wniosek prodziekana/zastępcy 

dyrektora kolegium, przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, 

przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów może przyznać Nagrodę Dziekana/ 

Dyrektora Kolegium lub Wyróżnienie Dziekana/Dyrektora Kolegium (dyplom honorowy) 

wyróżniającym się: 

1) studentom – za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub za wyjątkową aktywność 

społeczną na rzecz wydziału; 

2) doktorantom – za wybitne osiągnięcia w sporcie lub za wyjątkową aktywność społeczną 

na rzecz wydziału. 

3. Maksymalna wysokość Nagrody Rektora nie może przekroczyć 100% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego,  

a maksymalna wysokość Nagrody Dziekana/Dyrektora Kolegium 50% tej kwoty.  

4. Kwotę minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i § 3 ust. 3 ustala się zgodnie 

zasadami określonymi w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz przepisami 

wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, obowiązującymi w dniu 1 stycznia roku, 

w którym przyznaje się nagrodę. 

 

§ 3  

 

1. Za wybitne osiągnięcia naukowe doktorant może otrzymać Nagrodę Naukową  

dla Doktoranta. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, mogą przyznać: 

1) Rektor z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek prorektora ds. nauki lub rady 

naukowej dyscypliny PW; 

2) dziekan, który informuje o tym fakcie właściwą radę naukową dyscypliny PW. 

3. Maksymalna wysokość nagrody Naukowej dla Doktoranta nie może przekroczyć 200% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela 

akademickiego.  

 



 

§ 4 

 

1. Nagrody lub wyróżnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 1, mogą być 

przyznawane nie częściej niż raz w semestrze. 

2. Nagrodę lub wyróżnienie, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 1 może otrzymać 

student lub doktorant mający aktualną rejestrację. 

3. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, musi zawierać 

zwięzłe uzasadnienie, podpis osoby wnioskującej oraz pełne dane studenta lub doktoranta. 

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Obsługę administracyjną związaną z przyznaniem Nagrody Rektora lub Wyróżnienia 

Rektora zapewnia Biuro Kanclerza. 

5. Obsługę administracyjną związaną z przyznaniem Nagrody Dziekana/Dyrektora Kolegium 

lub Wyróżnienia Dziekana/Dyrektora Kolegium oraz Nagrody Naukowej dla Doktoranta, 

przyznanej przez dziekana, zapewnia dziekanat. 

6. Obsługę administracyjną związaną z przyznaniem Nagrody Naukowej dla Doktoranta, 

przyznanej przez Rektora, zapewnia Dział Obsługi Doktorantów. 

 

§ 5 

 

1. Nagroda Rektora, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz Nagroda Naukowa dla Doktoranta,  

o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 przyznawane są ze środków finansowych będących 

w dyspozycji Rektora. 

2. Nagroda Dziekana/Dyrektora Kolegium, o której mowa w § 2 ust. 2 oraz Nagroda 

Naukowa dla Doktoranta, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 przyznawane są ze środków 

finansowych będących w dyspozycji wydziału/kolegium. 

3. Wysokość nagrody ustalana jest indywidualnie odpowiednio przez Rektora  

lub dziekana/dyrektora kolegium i zależy od oceny spełnienia przez studenta  

lub doktoranta, kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 3 ust. 1,  

z zastrzeżeniem, że wysokość nagrody nie może przekroczyć kwoty wynikającej z § 2  

ust. 3 oraz § 3 ust. 3. 

4. Fakt otrzymania nagrody lub wyróżnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, na wniosek 

nagrodzonego, może zostać odnotowany w suplemencie do dyplomu. 

5. Wzory dyplomów stanowią załączniki nr 2-5 do Regulaminu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień 

dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej 

Warszawa/Płock*, dnia ………………….. 

………………………………… 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

………………………………… 
funkcja 

Wniosek 

o przyznanie nagrody/wyróżnienia/nagrody naukowej*  

Rektora/Dziekana/Dyrektora Kolegium * 

dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej 

Uprzejmie proszę o rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla studentów 

i doktorantów Politechniki Warszawskiej. 

p 

Imię i nazwisko 

studenta/doktoranta* 

 

stopień naukowy*  

Nr albumu  Wydział  Rok studiów  

Rada naukowa 
dyscypliny* 

 

Uzasadnienie 

 

Data, podpis 
wnioskodawcy 

 

Decyzja 
Rektora/Dziekana/ 
Dyrektora 
Kolegium* 

  Kwota nagrody 

Data i podpis   

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


