ZARZĄDZENIE R - 12/2007
Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 9 lipca
2007 r.
w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu określającego zasady i tryb
przyznawania nagród Rektora Politechniki Radomskiej im.
Kazimierza Pułaskiego dla nauczycieli akademickich za
osiągnięcia
naukowe
lub
artystyczne,
dydaktyczne,
organizacyjne albo za całokształt dorobku.
Na podstawie:
- art. 65 ust. 1 i art. 155 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
- uchwały Nr 000-6/5/2007 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza
Pułaskiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli
akademickich
z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
Wprowadzam w życie Regulamin określający zasady i tryb przyznawania
nagród Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego dla
nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, dydaktyczne,
organizacyjne albo za całokształt dorobku ustalony przez Senat Politechniki
Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2007 r.
§2
Uchwała Senatu wraz z regulaminem oraz wzorami wniosków i dyplomów
przyznawanych:
 nauczycielom akademickim Politechniki Radomskiej,
 wyróżnionym osobom niebędącym pracownikami Politechniki
Radomskiej,
stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
1. Nagrody Rektora Politechniki Radomskiej dla nauczycieli akademickich
finansowane są z 2 % funduszu nagród tworzonego na podstawie art. 155 ust.
4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365 z późn. zm.).

2. Nagroda dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – członka
zespołu, któremu przyznana została nagroda Rektora, finansowana jest z 1 %
funduszu tworzonego na podstawie art. 155 ust. 8 ustawy cytowanej
w ustępie 1.
§4
Wnioski o przyznanie nagród w roku 2007 należy składać do dnia 27 września
2007 r.
§5
Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam
Prorektorowi ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestorowi,
każdemu w zakresie swojego działania.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie:
- w zakresie nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu poczynając od
roku kalendarzowego 2006,
- w zakresie nagród, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu poczynając od
roku akademickiego 2005/2006.

REKTOR
dr hab. inż. Mirosław Luft
profesor nadzwyczajny
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Załącznik
do zarządzenia R-12/2007
z dnia 9.07.2007 r.

Uchwała Nr 000-6/5/2007
Senatu Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora
dla nauczycieli akademickich.
Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Senat ustala Regulamin określający zasady i
tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub
artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku w brzmieniu
przedstawionym przez Rektora na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych z
23.05.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 854 z późn. zmianami).
Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub
artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku w formie załącznika
stanowi integralną część nn. uchwały.
W wyniku głosowania jawnego przy liczbie osób uprawnionych do głosowania 60, liczbie
osób obecnych uprawnionych do głosowania 39, w tym obecnych w czasie głosowania 39
osób, za głosowało 38 osób, wstrzymujących się 1 osoba, Senat przyjął ww. uchwałę.

Przewodniczący Senatu
Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego
dr hab. inż. Mirosław Luft
profesor nadzwyczajny
Radom, 2007-07-06
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Załącznik
do uchwały Nr 000-6/5/2007
Senatu Politechniki Radomskiej
z dnia 5.07.2007 r.

Regulamin
określający zasady i tryb przyznawania nagród
Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku
§1
1. Nagrody Rektora Politechniki Radomskiej przyznawane są nauczycielom akademickim
za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt
dorobku.
2. Nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz dydaktyczne dotyczą osiągnięć
uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne dotyczą osiągnięć w poprzednim roku
akademickim.
4. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych, z tym, że nagrody za
osiągnięcia organizacyjne albo za całokształt dorobku mają charakter nagród
indywidualnych.
§2
Ustala się następujące kategorie i wysokości nagród:
1) w przypadku nagród indywidualnych:
a) nagroda za całokształt dorobku – pięciokrotność minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego profesora zwyczajnego przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.), zwanej
dalej „stawką”,
b) nagroda za osiągnięcia naukowe lub artystyczne:
I stopnia
–
pięciokrotność stawki,
II stopnia
–
dwuipółkrotność stawki,
III stopnia
–
półtorakrotność stawki,
c) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne:
I stopnia
–
dwuipółkrotność stawki,
II stopnia
–
półtorakrotność stawki,
III stopnia
–
jednokrotność stawki,
d) nagroda za osiągnięcia organizacyjne:
I stopnia
–
dwuipółkrotność stawki,
II stopnia
–
półtorakrotność stawki,
III stopnia
–
jednokrotność stawki,
2) w przypadku nagród zespołowych:
a) za osiągnięcia naukowe lub artystyczne – do wysokości dziesięciokrotnej stawki,
b) za osiągnięcia dydaktyczne – do wysokości pięciokrotnej stawki,
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3) w przypadku nie przyznania nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek
złożony przez Rektora, Rektor przyznaje indywidualną nagrodę I stopnia lub zespołową
w maksymalnej wysokości.
§3
1. Wnioski o nagrody Rektora Politechniki Radomskiej składane są do Rektora za
pośrednictwem Działu Rozwoju Kadry Naukowej, przez dziekanów wydziałów po
zasięgnięciu opinii rady wydziału, kierowników międzywydziałowych jednostek
organizacyjnych lub Dyrektora Biblioteki Głównej w terminie do dnia 31 marca
każdego roku, odpowiednio wg wzoru nr 1 dla nagród indywidualnych i wg wzoru nr 2
dla nagród zespołowych.
2. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej powinien uwzględniać wszystkich członków
zespołu oraz określać procentowy udział każdego z nich, przy czym udział ten nie
powinien być mniejszy niż 10% i nie powinien przekraczać wysokości nagrody
indywidualnej I stopnia w odpowiedniej kategorii.
W skład zespołów mogą wchodzić osoby niebędące nauczycielami akademickimi.
Wysokość nagrody dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim nie może
przekroczyć maksymalnej kwoty nagrody przewidzianej w Statucie dla tej grupy
pracowników. Nagroda ta finansowana jest z 1% funduszu tworzonego na podstawie art.
155 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365 z późn. zm.).
W skład zespołów przedstawionych do nagród mogą także wchodzić osoby niebędące
pracownikami Politechniki Radomskiej, z tym, że w przypadku przyznania nagrody
zespołowi otrzymują one tylko wyróżnienia w postaci dyplomu. Niewypłacona kwota
nagrody dla osoby niebędącej pracownikiem Politechniki Radomskiej stanowi środki
2% funduszu nagród.
3. Oceny wniosków dokonuje Rektorski Zespół ds. nagród dla nauczycieli akademickich
i na jej podstawie ustala i przedstawia Rektorowi do decyzji listę osób proponowanych
do nagród, ze wskazaniem kategorii i wysokości nagród. Rektor nie jest związany oceną
Zespołu.
4. Rektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
5. Dyplomy nagród za całokształt dorobku oraz indywidualnych I stopnia za osiągnięcia
naukowe lub artystyczne i dydaktyczne wręczane będą w dniu inauguracji roku
akademickiego Politechniki Radomskiej; pozostałe dyplomy będą wręczane w dniu
inauguracji wydziałowych lub na posiedzeniach rady wydziału.
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Wzór nr 1
…………………………………….
/pieczęć jednostki organizacyjnej/

WNIOSEK
o przyznanie nagrody J.M. Rektora
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Zgłaszam wniosek o przyznanie n a g r o d y i n d y w i d u a l n e j
za ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
/należy podać tytuł pracy, podręcznika, innego osiągnięcia naukowego, artystycznego lub dydaktycznego/

1. Kategoria 1) i stopień nagrody ………………………………………………………..
2. Tytuł i stopień naukowy 2) , nazwisko i imię oraz wiek kandydata
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. Zajmowane stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej uczelni
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. Informacja o ewentualnych nagrodach przyznanych za dane osiągnięcie
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

1)

za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za osiągnięcia dydaktyczne, za osiągnięcia
organizacyjne;
2)
należy podać pełną informację o tytule naukowym i stopniach naukowych, tytule w zakresie sztuki i stopniach
w zakresie sztuki lub tytule zawodowym posiadanym przez kandydata, jako niezbędne do przygotowania
dyplomu.
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Krótkie uzasadnienie wniosku:

.......................................................................................
/data i podpis dziekana, kierownika jednostki międzywydziałowej
albo Dyrektora Biblioteki Głównej/

Załączniki:
- tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku,
- recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych; w przypadku, gdy proponuje się przyznanie
nagrody za pracę niepublikowaną wykonaną dla potrzeb gospodarki narodowej, należy
załączyć dokumentację potwierdzającą wdrożenie lub przyjęcie pracy oraz jej ocenę
dokonaną przez zleceniodawcę,
- wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, w przypadku, jeżeli wniosek składa dziekan.
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Wzór nr 2
…………………………………….
/pieczęć jednostki organizacyjnej/

WNIOSEK
o przyznanie nagrody J.M. Rektora
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Zgłaszam wniosek o przyznanie n a g r o d y z e s p o ł o w e j
za …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
/należy podać tytuł pracy, podręcznika, innego osiągnięcia naukowego, artystycznego lub dydaktycznego/

1. Kategoria nagrody 1) …………………………………………………………………….
zespołowi w składzie:
Lp. Nazwisko i imię,
tytuł i stopień naukowy 2)

2.

Podstawowe
Udział
miejsce pracy
poszczególnych
osoby
niebędącej współautorów
pracownikiem
(w %) 3)
Politechniki
Radomskiej

Stanowisko

Informacja o ewentualnych nagrodach przyznanych za dane osiągnięcie:

…..…………………………………………………………………………………………..
3. Informacja, czy osoba, której dotyczy wniosek kandyduje do nagrody Rektora z
innego tytułu:
……………………………………………………………………………………………….
__________________________________
1)
za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za osiągnięcia dydaktyczne
2)
należy wymienić wszystkie osoby uczestniczące w pracy, podać ich stanowiska, tytuły i stopnie naukowe
oraz tytuły zawodowe jako niezbędne dla przygotowania dyplomu,
3)
należy podać udział procentowy poszczególnych autorów, który powinien być uzgodniony ze wszystkimi
współautorami i nie mniejszy niż 10%.
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Krótkie uzasadnienie wniosku:

.......................................................................................
/data i podpis dziekana, kierownika jednostki międzywydziałowej
albo Dyrektora Biblioteki Głównej/

Załączniki:
- tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku,
- recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych; w przypadku, gdy proponuje się przyznanie
nagrody za pracę niepublikowaną wykonaną dla potrzeb gospodarki narodowej, należy
załączyć dokumentację potwierdzającą wdrożenie lub przyjęcie pracy oraz jej ocenę
dokonaną przez zleceniodawcę,
- wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, w przypadku, jeżeli wniosek składa dziekan.
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POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego
logo uczelni

(tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko)
otrzymuje

NAGRODĘ REKTORA
za całokształt dorobku

Rektor

___________________
(tytuł/stopień naukowy,
imię i nazwisko rektora,
stanowisko, podpis)

Radom, dnia (dzień inauguracji) ______ roku
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POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego
logo uczelni

(tytuł i stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko)
otrzymuje

NAGRODĘ REKTORA
indywidualną I/II/III stopnia

za osiągnięcia naukowe/artystyczne/dydaktyczne/organizacyjne */

Rektor
_______________________
(tytuł/stopień naukowy,
imię i nazwisko rektora,
stanowisko, podpis)

Radom, dnia (dzień inauguracji) ______ roku ___________
_____________
*/ wybrać właściwe
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POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego
logo uczelni

(tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko)
otrzymuje

ZESPOŁOWĄ

NAGRODĘ REKTORA
za osiągnięcia naukowe/artystyczne/dydaktyczne */

Rektor
___________________
(tytuł/stopień naukowy,
imię i nazwisko rektora,
stanowisko, podpis)

Radom, dnia (dzień inauguracji) października ________ roku
_____________________
*/ wybrać właściwe
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POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego
logo uczelni

(tytuł/stopień naukowy, imię/imiona i nazwisko)
zatrudniony w ___________________________________________________________

otrzymuje

NAGRODĘ REKTORA
za udział w pracach zespołu pracowników
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

za osiągnięcia naukowe/artystyczne/dydaktyczne */
Rektor
______________________
(tytuł/stopień naukowy,
imię i nazwisko rektora,
stanowisko, podpis)

Radom, dnia (dzień inauguracji) października _______roku
________________________
*/ wybrać właściwe
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