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Załącznik do uchwały nr 167 Senatu SGH  

z dnia 5 lipca 2017 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM 

AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§ 1 

1. Specjalny fundusz nagród tworzony jest z odpisu od planowanego na dany rok 

kalendarzowy funduszu wynagrodzeń osobowych wszystkich nauczycieli 

akademickich. Odpis ten wynosi 2% funduszu planowanego, uwzględniającego 

ewentualne korekty dokonane do dnia 31 sierpnia danego roku. 

2. Nagrody Rektora corocznie przyznawane nauczycielom akademickim, wypłacane 

są ze specjalnego funduszu nagród. 

§ 2 

1. Wyodrębniony, zgodnie z § 1 ust. 1, specjalny fundusz nagród zostaje corocznie 

podzielony decyzją Rektora na dwie części: 

a) fundusz Komisji – obejmujący nie mniej niż 75% całości środków, przeznaczony 

do dyspozycji Rektorskiej Komisji ds. nagród, 

b) fundusz Rektora – obejmujący do 25% środków, przekazany do dyspozycji 

Rektora z przeznaczeniem na nagrody według indywidualnych decyzji Rektora 

lub na podwyższenie funduszu Komisji. 

2. Niewykorzystany przez Komisję fundusz zwiększa fundusz Rektora. 

§ 3 

1. Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespołowe: 

I, II i III stopnia za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Wnioski o przyznanie nagród z funduszu Komisji opiniuje Rektorska Komisja 

ds. nagród. 

3. Nagrody Rektora są przyznawane i wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

§ 4 

1. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich przyznawane są za osiągnięcia 

naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku. 

2. Nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne mają charakter 

indywidualny bądź zespołowy. 

3. Nagroda za całokształt dorobku ma charakter indywidulany. 

4. Nagroda, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1, jest przyznawana w formie: 



1) dyplomu wraz z gratyfikacją pieniężną albo 

2) dyplomu. 

5. Podział nagrody zespołowej pomiędzy członków zespołu, uzależniony jest od 

wkładu pracy poszczególnych osób określonego we wniosku o nagrodę. 

§ 5 

Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznawane są w szczególności za: 

1) uzyskanie tytułu naukowego profesora, 

2) uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego pod warunkiem, że 

wszystkie recenzje w postępowaniu habilitacyjnym były pozytywne,  

3) uzyskanie stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem pod warunkiem, że 

wszystkie recenzje w przewodzie doktorskim były pozytywne, co najmniej jeden 

z recenzentów wnioskował w recenzji o przyznanie wyróżnienia i rada kolegium 

wyraziła w tej sprawie pozytywną opinię, 

4) uzyskanie tytułu doktora honoris causa zagranicznej uczelni o uznanej renomie 

międzynarodowej, 

5) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, w szczególności nagrodzonej; nie 

dotyczy monografii, także nagrodzonej, o liczbie współautorów większej niż pięciu,  

6) publikację w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych 

uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (Web of 

Science, ew. Scopus), 

7) publikację w czasopiśmie z listy C wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod warunkiem, że została ona opublikowana w czasopiśmie 

angielskojęzycznym o minimalnej liczbie punktów równej najmniejszej liczbie 

punktów czasopisma z listy A, 

8) wysokie miejsce w międzynarodowych rankingach cytowań, zarówno ogólnych (np. 

Google Scholar), jak i ekonomicznych (np. IDEAS/RePEc), przy uwzględnieniu 

pozycji naukowej na tle kraju, 

9) inne innowacyjne, oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, zwłaszcza 

interdyscyplinarne, udokumentowane publikacjami, mające istotny wpływ na stan 

wiedzy w danej dyscyplinie i kierunki dalszych badań na poziomie międzynarodowym. 

§ 6 

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznawane są w szczególności za: 

1) wprowadzenie nowych programów, form kształcenia lub metod kształcenia, 

zwłaszcza takich, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku; 
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2) zaangażowanie w poprawę jakości kształcenia lub wyników kształcenia; 

3) udokumentowane osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia; 

4) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników lub skryptów; 

5) zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca na liście rankingowej Top 10 

w ocenie studentów; 

6) udokumentowane międzynarodowe lub krajowe sukcesy w prowadzeniu koła 

naukowego; 

7) wyjątkowe zaangażowanie wprowadzenie wykładów popularno-naukowych w SGH 

lub poza SGH (w tym wykłady na rzecz Uniwersytetu Dziecięcego, Klubu 

Gimnazjalistów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku); 

8) szczególne osiągnięcia w działalności kreującej lub popularyzującej wizerunek SGH. 

§ 7 

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznawane są w szczególności za: 

1) udokumentowane osiągnięcia w zakresie budowy otwartej nauki; 

2) udokumentowane osiągnięcia w zakresie wsparcia organizacyjnego mobilności 

studentów lub pracowników; 

3) wyjątkowe i udokumentowane osiągnięcia w zakresie upowszechniania nauki, np. 

organizacja prestiżowych konferencji międzynarodowych; 

4) wyjątkowe i udokumentowane osiągnięcia w zakresie wsparcia organizacyjnego 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

5) działalność organizacyjna na rzecz sprawnego funkcjonowania SGH (istotna 

poprawa warunków pracy naukowej, dydaktycznej i wyników kształcenia); 

6) wyróżniająca działalność w zakresie pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych na rzecz SGH (np. od prywatnych sponsorów); 

7) zaangażowanie w pracę w komitetach redakcyjnych lub radach programowych 

(naukowych) czasopism z listy A wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, szczególnie pełnienie funkcji redaktora naczelnego; 

8) zaangażowanie w pracę we władzach międzynarodowych towarzystw, organizacji 

i instytucji naukowych, których członkowie pochodzą przynajmniej z 10 państw. 

§ 8 

Nagrody za całokształt dorobu przyznawane są za wieloletnie wyróżniające się 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 

 

 



§ 9 

1. W przypadku przyznania w tym samym roku więcej niż jednej nagrody, nauczyciel 

akademicki otrzymuje gratyfikację pieniężną związaną z przyznaniem tylko jednej 

nagrody, przy czym jej wysokość jest równa wysokości najwyższej gratyfikacji 

związanej z przyznanymi mu nagrodami. Za osiągnięcia będące podstawą 

przyznania pozostałych nagród nauczyciel akademicki otrzymuje dyplomy. 

2. Osoby będące członkami nagrodzonych zespołów, ale niezatrudnione w SGH, 

otrzymują dyplom Rektora. 

§ 10 

1. Podstawą obliczenia wysokości nagrody jest stawka ustalana corocznie przez 

Rektora, nie niższa niż minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela akademickiego zatrudnionego w SGH na stanowisku profesora 

zwyczajnego, określona w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich 

obowiązujących w dniu 30 czerwca w roku, w którym przyznawana jest nagroda. 

2. Wysokość nagrody indywidualnej I stopnia może wynosić do 2 stawek, nagrody II 

stopnia – do 1 stawki, zaś nagroda III stopnia może wynosić do 0,75 stawki. 

3. Wysokość nagrody zespołowej I stopnia wynosi do 4 stawek, nagrody II stopnia – do 

3 stawek, zaś nagrody III stopnia – do 2 stawek. W ramach nagrody zespołowej 

wysokość nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie może być większa, 

niż nagroda indywidualna danego stopnia, a wniosek o przyznanie nagrody powinien 

uwzględniać wszystkich członków zespołu, nie większego niż 10 osób. 

§ 11 

1. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela akademickiego sporządza dziekan kolegium na 

podstawie informacji przygotowanych przez kierownika jednostki organizacyjnej 

kolegium, w której nauczyciel jest zatrudniony.  

2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednostce 

pozakolegialnej przygotowuje kierownik tej jednostki. 

3. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu: 

1) wzór wniosku o nagrodę za całokształt dorobku – załącznik nr 1, 

2) wzór wniosku o nagrodę indywidualną za osiągnięcia naukowe – załącznik nr 2, 

3) wzór wniosku o nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe – załącznik nr 3, 

4) wzór wniosku o nagrodę indywidualną za osiągnięcia dydaktyczne – załącznik 

nr 4, 

5) wzór wniosku o nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne – załącznik nr 5, 
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6) wzór wniosku o nagrodę indywidualną za osiągnięcia organizacyjne – załącznik 

nr 6, 

7) wzór wniosku o nagrodę zespołową za osiągnięcia organizacyjne – załącznik 

nr 7. 

4. Uzasadnione i udokumentowane wnioski przedkładane są Rektorskiej Komisji ds. 

nagród przez dziekanów kolegiów, bądź kierowników jednostek pozakolegialnych. 

Wnioskodawcy szeregują poszczególne wnioski w kolejności preferencyjnej, 

proponują rodzaj i stopień nagrody, a w przypadku nagrody zespołowej także jej 

procentowy podział pomiędzy członków zespołu.  

§ 12 

1. Rektorska Komisja ds. nagród rozpatruje przedłożone wnioski w następującej 

kolejności: 

1) nagrody I stopnia za nadanie tytułu naukowego profesora i habilitacje uzyskane 

w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, autorstwo monografii wydanej 

w języku obcym w prestiżowym wydawnictwie zagranicznym lub monografii, 

która została nagrodzona; 

2) nagrody II stopnia za wyróżnione doktoraty, obronione i nadane przez radę 

kolegium do końca roku poprzedzającego przyznawanie nagrody; 

3) pozostałe nagrody indywidualne i zespołowe – I, II i III stopnia, według 

preferencyjnej kolejności ustalonej przez wnioskodawców, przy równorzędnym 

traktowaniu wszystkich wnioskodawców. 

2. Rozpatrując poszczególne wnioski Komisja może zmienić stopień nagrody 

w porównaniu do propozycji wnioskodawcy. 

3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

50% jej członków. 

4. Komisja nie rozpatruje wniosków za osiągnięcie naukowe, dydaktyczne 

i organizacyjne, które były wcześniej przedmiotem innej nagrody lub gratyfikacji 

pieniężnej. 

5. Rezultaty prac Komisji przekazywane są w formie protokołu obrad Rektorowi, który 

podejmuje decyzje o przyznaniu nagród.  

§ 13 

Rektor, z własnej inicjatywy, może przyznać nauczycielom akademickim, w tym 

prorektorom, dziekanom, prodziekanom oraz kierownikom jednostek pozakolegialnych, 

nagrody z funduszu Rektora za osiągnięcia organizacyjne oraz wkład w rozwój Uczelni. 



                                           Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

                                        nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród 

 

Warszawa, dnia ..................... 

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

Nazwa kolegium 

 

Wniosek 

o przyznanie indywidualnej nagrody Rektora za rok ….. 

(ze specjalnego funduszu nagród) 

 

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

całokształt dorobku dla Pani / Pana 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

(tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię, jednostka organizacyjna) 

 

 

Uzasadnienie wniosku: 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 …………..………………………. 

Dziekan kolegium 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród 

 

Warszawa, dnia ..................... 

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

Nazwa kolegium 

Wniosek 

o przyznanie indywidualnej nagrody Rektora za rok …… 

(ze specjalnego funduszu nagród) 

 

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

osiągnięcie naukowe za rok …….… dla Pani / Pana 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

(tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię, jednostka organizacyjna) 

 

Informacje o osiągnięciu naukowym: 

a) stopień doktora, stopień doktora habilitowanego, tytuł profesorski, tytuł doktora 

honoris causa (podkreślić), 

daty nadania stopnia, nominacji …………………………………………………………….. 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

b) publikacja (monografia/ artykuł) 

Tytuł ………………………………………………………………………………………...…. 

…………….....…………………………………………………………………………………. 

………….....……………………………………………………………………………………. 

Język publikacji……………………………………………………...………………………… 

Rok wydania: …….. Liczba stron/ numery stron……………...…….……………………… 

Wydawca/ Nazwa czasopisma .……….…………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

Punktacja MNiSW (dla artykułów naukowych) ..………………………………………….. 

Impact Factor (dla artykułów naukowych) ……………………………..……….……. 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

c) inne osiągnięcie naukowe ………………………………………………………………… 



 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 

Część opisowa – uzasadnienie wniosku 

Dotyczy przede wszystkim nagród za publikacje lub inne osiągnięcie naukowe. Należy 

przedstawić charakterystykę osiągnięcia, uzasadnienie oryginalności i istotności dla 

rozwoju wiedzy w danej dyscyplinie naukowej. 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 

 …………..………………………. 

Dziekan kolegium 

Załączniki: 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za nadanie stopnia doktora habilitowanego należy dołączyć 
podpisane przez dziekana kolegium oświadczenie potwierdzające pozytywne recenzje w 
postepowaniu habilitacyjnym; 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za nadanie stopnia doktora należy dołączyć podpisane przez 
dziekana kolegium oświadczenie potwierdzające pozytywne recenzje w przewodzie doktorskim, 
kopie recenzji z wnioskiem o wyróżnienie pracy oraz uchwałę rady kolegium w sprawie wyróżnienia 
pracy; 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za publikacja należy dołączyć egzemplarz monografii lub kopię 
artykułu, recenzje wydawnicze monografii, także inne dostępne recenzje; 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za wysoką pozycję w rankingu cytowań należy dołączyć dokument 
potwierdzający to osiągnięcie. 



9 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród 

 

Warszawa, dnia ..................... 

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

Nazwa kolegium 

Wniosek 

o przyznanie zespołowej nagrody Rektora za rok …… 

(ze specjalnego funduszu nagród) 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej ……….………..... stopnia za 

osiągnięcie naukowe za rok …….... zespołowi w składzie: 

 

Lp. Tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię, jednostka 
organizacyjna 

Udział w % 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o osiągnięciu naukowym: 

a) publikacja (monografia/ książka) 

Tytuł ……………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………........................ 

Język publikacji ……………… ……………………………………………………………….. 

Rok wydania: ……………Liczba stron ………… ……………..…….……………………… 

Wydawca/ Nazwa czasopisma

 .……….………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

Punktacja MNiSW (dla artykułów naukowych) ..………………………………………….. 

Impact Factor (dla artykułów naukowych) ……………………………..……….……. 



 ……………….....……………………………………………………………………………… 

b) inne osiągnięcie naukowe ………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 ……………….....……………………………………………………………………………… 

 

Część opisowa – uzasadnienie wniosku 

Należy przedstawić charakterystykę osiągnięcia, uzasadnienie oryginalności i 

istotności dla rozwoju wiedzy w danej dyscyplinie naukowej. 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………........................ 

 

 …………..………………………. 

Dziekan kolegium 

 

Załączniki: 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za publikacja należy dołączyć egzemplarz monografii lub kopię 

artykułu, recenzje wydawnicze monografii, także inne dostępne recenzje; 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za wysoką pozycję w rankingu cytowań należy dołączyć dokument 

potwierdzający to osiągnięcie. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród 

 

Warszawa, dnia ..................... 

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

Nazwa kolegium 

Wniosek 

o przyznanie indywidualnej nagrody Rektora za rok ….. 

(ze specjalnego funduszu nagród) 

 

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

za osiągnięcie dydaktyczne za rok …… dla Pani / Pana 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

(tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię, jednostka organizacyjna) 

 

Informacje o osiągnięciu dydaktycznym: 

a) opis przedsięwzięcia dydaktycznego (poza publikacjami) 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

b) publikacja dydaktyczna 

Tytuł …………….……………………………………………………………………………… 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

Język publikacji ……………..………………………………………………………………... 

Rok wydania: …………..Liczba stron/ numery stron ………..…….……………………… 

Wydawca: …………….……………………….…….…………………………………………. 

…………….....…………………………………………………………………………………. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

 

 



Część opisowa – uzasadnienie wniosku 

Należy przedstawić charakterystykę osiągnięcia i uzasadnienie jego wpływu na 

poprawę jakości procesu dydaktycznego. 

…………….....…………………………………………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

…………….....…………………………………………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

…………….....…………………………………………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

 …………….....…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 …………..………………………. 

Dziekan kolegium 

 

 

Załączniki: 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za inne niż publikacja osiągnięcie dydaktyczne należy to 

osiągnięcie udokumentować; 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za publikację dydaktyczną  należy dołączyć egzemplarz publikacji, 

recenzje wydawnicze publikacji, także inne dostępne recenzje. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród 

 

Warszawa, dnia ..................... 

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

Nazwa kolegium 

Wniosek 

o przyznanie zespołowej nagrody Rektora za rok …… 

(ze specjalnego funduszu nagród) 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej …….…….……..... stopnia za 

osiągnięcie dydaktyczne za rok ……..… zespołowi w składzie: 

 

Lp. 
Tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię, jednostka 

organizacyjna 
Udział w % 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o osiągnięciu dydaktycznym: 

a) opis przedsięwzięcia dydaktycznego (poza publikacjami) 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

b) publikacja dydaktyczna 

Tytuł …………………………………………………………………………………………… 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

Język publikacji ………………………………………………………………………………... 

Rok wydania: ……………Liczba stron ………..…………………….……………………… 

Wydawca ……………..……………………….…….…………………………………………. 



…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

 

Część opisowa – uzasadnienie wniosku 

Należy przedstawić charakterystykę osiągnięcia i uzasadnienie jego wpływu na 

poprawę jakości procesu dydaktycznego. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 …………..………………………. 

Dziekan kolegium 

 

 

Załączniki: 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za inne niż publikacja osiągnięcie dydaktyczne należy to 

osiągnięcie udokumentować; 

–  w przypadku wniosku o nagrodę za publikację dydaktyczną należy dołączyć egzemplarz publikacji, 

recenzje wydawnicze publikacji, także inne dostępne recenzje. 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród 

 

Warszawa, dnia ..................... 

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

Nazwa kolegium 

Wniosek 

o przyznanie indywidualnej nagrody Rektora za rok ……. 

(ze specjalnego funduszu nagród) 

 

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

osiągnięcie organizacyjne za rok ……. dla Pani / Pana 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

(tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię, jednostka organizacyjna) 

 

Informacje o osiągnięciu organizacyjnym: 

Opis działania organizacyjnego 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

 

Część opisowa – uzasadnienie wniosku 

Należy przedstawić charakterystykę osiągnięcia i uzasadnienie jego wpływu na 

poprawę warunków pracy naukowej, dydaktycznej, wyników kształcenia czy 

wzmocnienie współpracy z otoczeniem. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

 

 …………..………………………. 

Dziekan kolegium 



 

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania nagród Rektora  

nauczycielom akademickim ze specjalnego funduszu nagród 

 

Warszawa, dnia ..................... 

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

Nazwa kolegium 

Wniosek 

o przyznanie indywidualnej nagrody Rektora za rok ……. 

(ze specjalnego funduszu nagród) 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej …….………..... stopnia za 

osiągnięcie organizacyjne za rok …………. zespołowi w składzie: 

 

Lp. 
Tytuł i stopień naukowy, nazwisko i imię, jednostka 

organizacyjna 
Udział w % 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o osiągnięciu organizacyjnym: 

Opis działania organizacyjnego 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

 

Część opisowa – uzasadnienie wniosku 

Należy przedstawić charakterystykę osiągnięcia i uzasadnienie jego wpływu na 

poprawę warunków pracy naukowej, dydaktycznej, wyników kształcenia czy 

wzmocnienie współpracy z otoczeniem. 
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…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

…………….....………………………………………………………………………………….. 

 

 

 …………..………………………. 

Dziekan kolegium 

 

 


