Ujednolicony tekst uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą nr 404/XLVIII/2016 Senatu PW
załącznik do uchwały nr 352/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 25.11.2015

Regulamin przyznawania nagród Rektora PW
dla nauczycieli akademickich

§1
Nagrody Rektora PW dla nauczycieli akademickich, zwane dalej „nagrodami”, przyznawane
są w następujących kategoriach:
1) naukowej - za oryginalne i twórcze osiągnięcia udokumentowane:
a) prestiżowymi publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy
i kierunki dalszych badań,
b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi charakteryzującymi się
nowatorskim, naukowym podejściem do problemu,
c) wyróżnionymi rozprawami doktorskimi lub wyróżniającymi się rozprawami
habilitacyjnymi;
2) dydaktycznej - za osiągnięcia, w szczególności za:
a) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy
dydaktycznej, wyników kształcenia, poziomu prac dyplomowych,
b) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów,
przewodników dydaktycznych lub programów nauczania,
c) wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych potwierdzone m. in. opinią studentów
(tzw. „Złota Kreda”);
3) za całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;
4) organizacyjnej - za wyróżniające się osiągnięcia w związku z działalnością w PW
uzyskane w ostatnim roku akademickim, które wpłynęły na poprawę:
a) jakości badań naukowych i prac rozwojowych w Uczelni skutkującą podwyższeniem
kategorii naukowej jednostki naukowej,
b) jakości kształcenia poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości
kształcenia,
c) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań
naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia
i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.
§2
1. Rektor może przyznać specjalne nagrody indywidualne lub zespołowe, o nazwie „Nagroda
Naukowa Politechniki Warszawskiej”, po jednej w kategoriach:
1) za wybitne publikacje naukowe z ostatnich dwóch lat, dotychczas nienagrodzone;
2) za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych
na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne.
2. Do wniosku o Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej należy dołączyć opinie
co najmniej dwóch recenzentów, z których jeden może być pracownikiem Politechniki
Warszawskiej.
3. Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej są przyznawane raz w roku kalendarzowym
i wręczane na uroczystym posiedzeniu Senatu w Dniu Politechniki Warszawskiej.
4. Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej są przyznawane jako:
1) nagrody indywidualne - w kwocie równej dwukrotnej wysokości indywidualnej
nagrody Rektora I stopnia;

2) nagrody zespołowe - w kwocie równej trzykrotnej wysokości indywidualnej nagrody
Rektora I stopnia.
§3
Rektor z własnej inicjatywy może przyznać nauczycielom akademickim Politechniki
Warszawskiej nagrody określone w § 1 pkt 4 za osiągnięcia organizacyjne oraz wkład
w rozwój Uczelni.
§4
1. Do składania wniosków o nagrody, o których mowa w § 1 oraz w § 2 ust. 1 uprawnieni
są kierownicy podstawowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych.
2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
za pośrednictwem Biura ds. Nauki składają do Rektora:
1) wnioski o indywidualne i zespołowe nagrody Rektora, w wersji papierowej
i zestawienie tych wniosków w wersji papierowej i elektronicznej;
2) wnioski o indywidualne i zespołowe Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej
w wersji papierowej i elektronicznej.
3. Wnioski powinny zawierać dokumentację uzasadniającą wagę i oryginalność osiągnięcia
oraz wskazującą okres, w którym powstało dzieło, a także oświadczenie wnioskodawcy,
iż dzieło lub jego część nie jest przedmiotem innego wniosku o nagrodę.
4. Wnioski o nagrody zespołowe powinny zawierać oświadczenie wnioskodawcy
o udziałach współautorów potwierdzone przez zainteresowanych. Nagrodę pieniężną
otrzymują nauczyciele akademiccy, których udział w dziele wynosi co najmniej 10%.
5. Wnioski o nagrody składane są po zasięgnięciu opinii właściwej rady, o ile rada istnieje.
Do wniosku załącza się wyciąg z protokołu posiedzenia rady z wynikiem głosowania.
§5
Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się - w przypadku nagród za:
1) osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne:
a) wybrane publikacje, tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem
wniosku o przyznanie nagrody,
b) opinie lub recenzje (co najmniej jedna) opracowane w związku z wystąpieniem
z wnioskiem o nagrodę, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem naukowym,
c) opinie (co najmniej jedna) opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem
o nagrodę, przygotowane przez osoby wyznaczone przez kierownika jednostki,
w przypadku wniosków o nagrody ze Studium Języków Obcych, Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteki Głównej,
d) oświadczenie kandydata o jego procentowym udziale w dziele w przypadku
wniosku o nagrodę indywidualną za osiągnięcia zawarte we wspólnych
publikacjach lub innych wspólnych dokonaniach;
2) osiągnięcia naukowe - wyróżniające się doktoraty i habilitacje:
a) rozprawę habilitacyjną lub doktorską,
b) recenzje,
c) uchwałę Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
d) uchwałę Rady Wydziału o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej;
3) wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych „Złota Kreda”- opinię Samorządu
Studentów;
4) całokształt dorobku:
a) wykaz osiągnięć naukowych w PW,
b) wykaz osiągnięć dydaktycznych w PW,

c) wykaz osiągnięć organizacyjnych w PW,
d) opinie o dorobku kandydata (co najmniej jedna) opracowane w związku
z wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę, przygotowane przez osoby legitymujące
się tytułem naukowym.
§6
1. Rektor kieruje wnioski o nagrody Rektora PW do Rektorskiej Komisji ds. Nagród
i Odznaczeń, która po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosków przedstawia
Rektorowi w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku listę osób proponowanych
do przyznania nagród w poszczególnych kategoriach i z określeniem stopnia nagrody.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1 może się zwracać do wnioskodawców o usunięcie
usterek formalnych we wniosku i uzupełnienie dokumentacji, a w szczególnych
przypadkach może korzystać z dodatkowych recenzji wniosków sporządzanych przez
uznanych specjalistów na zlecenie Komisji.
§7
Wnioski o Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej Rektor kieruje do Rektorskiej
Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej, która przedstawia Rektorowi w terminie
do dnia 30 czerwca każdego roku po jednym kandydacie proponowanym do przyznania
Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1.
§8
1. Nagrody Rektora PW mogą być przyznane wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w związku
z pracą w Politechnice Warszawskiej.
2. Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrody wymienione w § 1 , nie częściej niż raz
na dwa lata w danej kategorii nagrody, z wyłączeniem nagrody określonej w pkt 2 lit. c,
oraz nagrody przyznanej w trybie określonym w § 3 .
3. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom akademickim za osiągnięcia indywidualne
lub osiągnięcia zespołowe w ostatnich dwóch latach.
4. Nagroda za całokształt dorobku, obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne, może być przyznana nauczycielowi akademickiemu posiadającemu tytuł
naukowy profesora oraz minimum 20-letni staż pracy w Politechnice Warszawskiej.
5. Osoby nagrodzone otrzymują nagrodę pieniężną i dyplom lub tylko dyplom.
6. W przypadku nagród zespołowych Rektor może przyznać nagrodę pracownikom
Politechniki Warszawskiej niebędącym nauczycielami akademickimi. W skład
nagradzanych zespołów mogą też wchodzić osoby niebędące pracownikami Politechniki
Warszawskiej. W obu przypadkach osoby te są wyróżniane jedynie dyplomem.
§9
1.
2.
3.

Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe w kategoriach, o których mowa
w § 1 , stopnia I, II i III, w zależności od oceny osiągnięcia.
Nagrody określone w § 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 przyznaje się tylko za osiągnięcia
indywidualne.
W przypadku wniosków zgłoszonych do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa
wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt
dorobku, które nie otrzymały nagrody, Rektor przyznaje nagrodę I stopnia.

§ 10
1. Wysokości nagród dla poszczególnych osób w nagrodzie zespołowej odpowiadają
procentowemu udziałowi w nagrodzie wskazanemu we wniosku, z tym że wysokość
nagrody dla członka zespołu nie może być wyższa od nagrody indywidualnej tego samego
stopnia.
2. Nauczyciel akademicki PW w danym roku kalendarzowym może otrzymać nagrody
z tytułu więcej niż jednego wniosku zespołowego, ale nie więcej niż jednego wniosku
o nagrodę indywidualną, chyba że wniosek o nagrodę indywidualną dotyczy osiągnięć
określonych w § 1 pkt 2 lit. c, § 2 lub § 3.
3. Suma nagród przyznanych nauczycielowi akademickiemu w danym roku z różnych
wniosków nie może przekroczyć kwoty przypadającej na nagrodę indywidualną I stopnia,
z wyłączeniem nagród określonych w § 2 i § 3.
§ 11
1. Osoby wyróżnione nagrodami Rektora PW otrzymują dyplomy wręczane podczas
inauguracji wydziałowej roku akademickiego, a w przypadku jednostek
pozawydziałowych na zebraniach inauguracyjnych w tych jednostkach.
2. Kopię dyplomu włącza się do akt osobowych laureata nagrody.
3. Osoba nagrodzona w kilku zespołach tej samej jednostki, tej samej kategorii, i tego
samego stopnia otrzymuje dyplomy z adnotacją o ich kolejnej liczbie w danym roku.
§ 12
1. Wzory wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz wzory dyplomów określa Rektor
w drodze zarządzenia.
2. Wysokości nagród indywidualnych oraz maksymalne wysokości nagród zespołowych
w danym roku ustala Rektor w drodze decyzji po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji
ds. Nagród i Odznaczeń.

