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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr VIII/56/08/09  

Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 20 kwietnia 2009 roku) 
 

§ 1 
Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora Politechniki Śląskiej dla 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uczelni. 
 

§ 2 
1. Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej, zwane dalej „nagrodami” składają się z części 

finansowej i dyplomu. Nagrody są przyznawane: 
1) za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane: 

a) 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, 

2) za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy 
dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 

3) za autorstwo lub współautorstwo podręczników, książek, przewodników 
metodycznych, programów nauczania, nowoczesnych metod nauczania, 

4) za wyróżnione rozprawy doktorskie i za rozprawy habilitacyjne, 
5) za inne wyróżniające się osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne  

(np.: organizacja ważnych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym, utworzenie nowych laboratoriów), 

5a) za wyjątkowe osiągnięcia w pozyskiwaniu środków na działalność badawczą (nagroda 
przyznawana z rezerwy Rektora),  

6) wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt osiągnięć naukowych, 
dydaktycznych i organizacyjnych. 

2. Wprowadza się następujące kategorie nagród: 
1) za osiągnięcia naukowe, 
2) za osiągnięcia dydaktyczne, 
3) za osiągnięcia organizacyjne, 
4) za całokształt dorobku. 

3. W każdej z kategorii Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia 
w zależności od oceny osiągnięcia, z tym że nagrody za całokształt dorobku mają 
charakter nagród indywidualnych. 

4. Nauczycielom akademickim można przyznać nagrody, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 
1)÷3) corocznie, za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym złożenie wniosku ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 3 lat, a nagrodę o której mowa  
w § 2 ust. 2 pkt 4) jednorazowo za całokształt dorobku w okresie zatrudnienia na 
Politechnice Śląskiej. 
W danym roku można przyznać nauczycielowi akademickiemu jedną nagrodę 
indywidualną i zespołową, z tym że tylko jedną z nich w formie pieniężnej. Wyjątek 
stanowi możliwość przyznania drugiej nagrody pieniężnej z tytułu, o którym mowa w ust. 
1 pkt. 5a). 

5. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)÷3) można przyznać osobie, która  
w momencie powstania osiągnięcia, będącego podstawą złożenia wniosku o nagrodę była 
nauczycielem akademickim zatrudnionym na Politechnice Śląskiej w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

§ 3 
1. Środki finansowe przeznaczone na nagrody, określone zgodnie z art. 155 ust. 4 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, mieszczą się w dotacji na działalność dydaktyczną 
przyznawanej Uczelni i są podzielone pomiędzy Wydziały oraz jednostki 
międzywydziałowe, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich nauczycieli 
akademickich. Pozostawia się 10% środków jako rezerwę Rektora. 



2. Zaleca się, aby co najmniej  1/3 środków, o których mowa w ust. 1,  przeznaczona była na 
nagrody za wyróżniające się osiągnięcia dydaktyczne. 

3. Sumaryczna kwota wnioskowanych nagród z Wydziałów i jednostek międzywydziałowych 
nie może przekraczać wyznaczonych limitów. 

 
§ 4 

1. Wysokość nagród w każdej z kategorii ustala się jako wielokrotność minimalnej stawki 
miesięcznego wynagrodzenia profesora zwyczajnego, zwanej dalej „stawką”, określonej 
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących na dzień 
30 czerwca roku, w którym przyznano nagrodę. 

2. Wysokość nagrody indywidualnej wynosi:  
I stopnia 3-4 krotności stawki  
II stopnia 2-3 krotności stawki  
III stopnia 1-2 krotności stawki  

3. Wysokość nagrody zespołowej wynosi:  
I stopnia do siedmiokrotności stawki  
II stopnia do pięciokrotności stawki  
III stopnia  do trzykrotności stawki 

4. Wysokość nagród dla poszczególnych osób w nagrodzie zespołowej odpowiada 
procentowemu udziałowi każdej z nich w uzyskanym osiągnięciu, przy czym udział ten 
nie powinien być mniejszy niż 10%. Wysokość nagrody dla członka zespołu nie może być 
wyższa od minimalnej nagrody indywidualnej tego samego stopnia.  

 
§ 5 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Rektora występują: 
 kierownicy wewnętrznej jednostki organizacyjnej Wydziału, 
 kierownicy jednostek międzywydziałowych, 
 Dziekani z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu studentów, samorządu 

doktorantów lub związków zawodowych – za osiągnięcia dydaktyczne lub 
organizacyjne.  

1a. Wnioski o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozytywnie zaopiniowane 
przez Rektorską Komisję ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich oraz poparte przez 
Senat, a które nie uzyskały nagrody Ministra, mogą być umieszczone na liście wniosków 
o nagrodę Rektora. 

2. Rektor może przyznać nauczycielom akademickim nagrody z własnej inicjatywy. 
 

§ 6 
1. Wnioski o przyznanie nagród opiniuje Rada Wydziału oraz Rady jednostek 

międzywydziałowych, których regulaminy przewidują utworzenie takich rad. 
2. Do wniosku należy dołączyć wyciąg z protokołu posiedzenia Rady, przedstawiający 

pełną, merytoryczną dyskusję oraz uchwałę podjętą w wyniku głosowania tajnego a także 
krótki opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku. 

3. Lista osób przedstawionych do nagrody przez Komisje Wydziałowe zostaje podana do 
publicznej wiadomości. Ewentualne odwołania Dziekani przyjmują wciągu 7 dni od dnia 
ogłoszenia listy a dla jednostek międzywydziałowych Prorektor ds. Organizacji  
i Rozwoju. 

4. Wnioski kierowane są do Rektora poprzez Dział Badań Naukowych, w celu sprawdzenia 
pod względem formalnym. 

5. Wnioski opiniuje Rektorska Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, 
powołana przez Rektora na kadencję organów Uczelni. Termin składania wniosków ustala 
się na dzień 22 września każdego roku. 

 
§ 7 

Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich wypłacane są z okazji 
przypadającego w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej. 

 
§ 8 

Wzory wniosków o przyznanie nagrody określi w trybie zarządzenia Rektor. 


