
UCHWAŁA  Nr 53/2007  

Senatu Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte 

z dnia 15 listopada 2007 roku. 
 

 

w sprawie:    regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom  
                    akademickim zatrudnionym w Akad emii Marynarki Wojennej 
  
  
 

Senat Akademii Marynarki Wojennej, 
na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. 

- Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 
u s t a l a, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Źródłem finansowania nagród Rektora jest fundusz nagród dla nauczycieli 
akademickich tworzony w wysokości 2% planowanych przez Uczelnię rocznych 
środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich. 

 
§ 2 

 
1. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich przyznawane są za: 

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe; 
2) za wybitne osiągnięcia dydaktyczne; 
3) konkretne przedsięwzięcia organizacyjne, które spowodowały istotną poprawę 

warunków prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej;  
4) autorstwo lub współautorstwo wyróŜniających się monografii, podręczników 

i skryptów; 
5) za uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego. 

2. Nagrody Rektora mogą być przyznawane nauczycielom akademickim 
za całokształt dorobku oraz inne zasługi dla uczelni. 

 
§ 3 

 
1. Nagrody, o których mowa w § 2 pkt 1, ppkt 1-4 mogą być przyznawane jako 

nagrody indywidualne lub zespołowe, pozostałe nagrody – tylko jako 
indywidualne.  

2. Wysokość nagród ustala Rektor. 
3. Wysokość nagród nie moŜe przekraczać: 

1) w przypadku nagród indywidualnych: 
a) I stopnia - trzykrotności minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, 

przewidzianego w obowiązującej tabeli płac dla profesora zwyczajnego; 
b) II stopnia - dwukrotności minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego w obowiązującej tabeli płac dla profesora zwyczajnego; 
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c) III stopnia - minimalnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego 
w obowiązującej tabeli płac dla profesora zwyczajnego; 

2) w przypadku nagród zespołowych: 
d) I stopnia - sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego w obowiązującej tabeli płac dla profesora zwyczajnego; 
e) II stopnia – czterokrotności minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego w obowiązującej tabeli płac dla profesora zwyczajnego; 
f) III stopnia – dwukrotności minimalnego wynagrodzeniu zasadniczemu 

przewidzianego w obowiązującej tabeli płac dla profesora zwyczajnego.  
3) ponadto, w przypadku nagrody zespołowej: 

g) część nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie moŜe 
przekraczać wysokości nagrody indywidualnej tego samego stopnia; 

h) wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględnić wszystkich członków 
zespołu, przy czym wysokości nagród dla poszczególnych osób 
otrzymujących nagrodę zespołową powinna odpowiadać procentowym 
udziałom określonym we wniosku; 

i) członkowie zespołu spoza uczelni otrzymują jedynie dyplom uznania. 
 

§ 4 
 
1. Nagrody Rektora, o których mowa w § 2 są przyznawane przez Rektora na 

podstawie opinii właściwej komisji rektorskiej lub samodzielnie. 
2. Skład komisji oraz wytyczne do ich działania ustala Rektor. 
 

§ 5 
 

Wnioski o przyznanie nagród, składają do właściwych komisji powołanych 
w trybie § 4 pkt 2: 
1) zastępcy komendanta, prorektorzy; 
2) kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni  samodzielnie 

lub na podstawie zgłoszeń kierowników podległych jednostek. 
 

§ 6 
 

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosków 
zaopiniowanych w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie. 

 
§ 7 

 
1. Osoby, którym zostały przyznane indywidualne lub zespołowe nagrody Rektora 

I, II, III stopnia otrzymują dyplomy. Kopia dyplomu przechowywana jest w aktach 
osobowych. 

2. Wręczenie dyplomów, o których mowa w pkt. 1 odbywa się podczas uczelnianej 
inauguracji roku akademickiego lub w innym terminie ustalonym przez Rektora. 

3. Czynności administracyjne związane z procedurą przyznawania nagród prowadzą 
właściwe komisje. 
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§ 8 
 
1. Senat Akademii Marynarki Wojennej proponuje stosować kryteria przyznawania 

nagród Rektora ujętych w niniejszym regulaminie równieŜ w stosunku do 
nauczycieli akademickich – Ŝołnierzy zawodowych w zakresie wykorzystywania 
funduszu nagród uznaniowych wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 26.04.2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród 
i zapomóg Ŝołnierzom (Dz. U. nr 122 poz. 1274). 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez Rektora. 
 
 
 
 
 

KOMENDANT-REKTOR 
   AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

     PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 
 

              kontradmirał dr in Ŝ. Czesław DYRCZ 
 
 
 
 


