
Uchwała 
     Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 Nr .........   z dnia  
 

w sprawie regulaminu przyznawania nagród Rektora PWSZ w Elblągu  

 

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.) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1 

1. Nauczyciele akademiccy Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej                      

w Elblągu mogą otrzymywać nagrody Rektora PWSZ w Elblągu za 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt 

dorobku. 

2. To samo osiągnięcie nie moŜe być podstawą do wielokrotnej nagrody. 

 

§ 2 

Nagrodę przyznaje Rektor : 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek prorektora lub dyrektora instytutu, w którym nauczyciel 

akademicki jest zatrudniony. 

 

§ 3 

1. Nagrody przyznawane są pod koniec roku akademickiego za osiągnięcia 

uzyskane w tym roku. 

2. Nauczyciel akademicki moŜe otrzymać jedną nagrodę Rektora w danym 

roku akademickim. 

3. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi, który przepracował w PWSZ 

w Elblągu co najmniej jeden rok i pozostaje nadal w stosunku pracy. 

4. Nagroda nie moŜe być przyznana nauczycielowi, który w czasie objętym 

nagrodą był nieobecny w pracy przez okres powyŜej pięciu miesięcy,                   

z wyłączeniem okresu letniego (lipiec – sierpień). 



 

§ 4 

Ustala się następującą wysokość nagród dla nauczycieli akademickich : 

I stopnia    – 7.000,00 zł 

II stopnia   – 4.000,00 zł 

III stopnia – 2.500,00 zł 

 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie nagród nauczycielom akademickim PWSZ w Elblągu 

opiniuje Senacka Komisja ds. Odznaczeń, Medali i Nagród. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody nauczycielowi akademickiemu stanowi 

załącznik do uchwały. 

 

§ 6 

Pracownik PWSZ w Elblągu, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom 

wręczany uroczyście na inauguracji roku akademickiego, a odpis dyplomu 

załączany jest do akt osobowych. 

  

§ 7 

Traci moc uchwała Senatu nr 4 z dnia 9 marca 2000r. w sprawie systemu                          

i regulaminu nagród w PWSZ w Elblągu. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor PWSZ w Elblągu 

 
 

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 
 
 



 
 

Załącznik do uchwały …………. 
 
..................................................... 
          jednostka organizacyjna 
 

 
WNIOSEK 

o przyznanie nagrody nauczycielowi akademickiemu 
w roku akademickim …………………….  

 
1. Wnioskuję o przyznanie nagrody dla : 

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

za …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

Proponowana wysokość nagrody ……………………………………………………. 

2. Uzasadnienie wniosku : …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………… 
                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 
 

3. Opinia Senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Medali i Nagród ……………………… 

………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………… 

                                                                                              (podpis przewodniczącego Komisji) 
 
 

4. Decyzja Rektora PWSZ w Elblągu ………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………… 
                                                                                            (podpis Rektora PWSZ w Elblągu) 
 


