
 

 

R.021.10.2021           

           

Zarządzenie Nr 50/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 21 kwietnia 2021 roku  

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla studentów i absolwentów 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku za osiągnięcia w roku akademickim 

2020/2021 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 47 Regulaminu studiów Państwowej Uczeni Zawodowej we Włocławku oraz § 2 ust. 

2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród dla studentów i absolwentów Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku za osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

 

§2. 

1. Wykonanie powierza się Koordynatorowi przedsięwzięcia oraz Kwestorowi. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania  

i studentów. 

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2021 roku  

 

 

 
 

Rektor  

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/21 

Rektora PUZ we Włocławku 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Regulamin przyznawania nagród dla studentów i absolwentów  
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku za osiągnięcia   

w roku akademickim 2020/2021 

§ 1. 

Regulamin określa zasady przyznawania nagród dla studentów i absolwentów Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku za osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021 

 

        § 2. 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uczelnia - Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku;  

2) poziom studiów – stopień danego kierunku, np. studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;  

3) nagroda – uznanie za osiągnięcia dydaktyczne gratyfikowane w formie pieniężnej; 

4) student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiach magisterskich; 

5) absolwent – student, który złożył egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 

w terminie zgodnym z tokiem studiów; 

6) Komisja – komisja ds. nagrody Rektora dla najlepszego absolwenta Uczelni, 

7) lista rankingowa - uporządkowana lista studentów według wysokości średniej ocen  

z toku studiów, zaczynając od najwyższej średniej, przy czym w przypadku absolwentów 

w średniej ocen uwzględnia się także ocenę za pracę dyplomową  

oraz za egzamin dyplomowy. 

 

§ 3 

Przyznawanie nagród dla studentów  

 

1. Nagrody dla studentów przyznawane są na każdym poziomie i kierunku studiów  

za wybitne osiągnięcia uzyskane w danym roku studiów. 

2. Występują nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

3. Nagroda pierwszego stopnia przyznawana jest jednemu studentowi na danym poziomie i 

kierunku studiów, który: 



 

 

a) zaliczył dany rok studiów; 

b) znajduje się na pierwszym miejscu pod względem liczby punktów według 

kryteriów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu; 

c) otrzymał pozytywną opinię właściwego Kierownika Zakładu w zakresie 

wzorowego wypełniania obowiązków i prezentowania odpowiedniej postawy 

społecznej. 

4. Nagrodę pierwszego stopnia przyznaje Rektor. Wartość nagrody wynosi 1.250,00 

złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych). 

5. Nagroda drugiego stopnia przyznawana jest jednemu studentowi na danym poziomie  

i kierunku studiów, który: 

a) zaliczył dany rok studiów; 

b) znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby punktów za kryteria 

określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;  

c) otrzymał pozytywną opinię właściwego Kierownika Zakładu w zakresie 

wzorowego wypełniania obowiązków i prezentowania odpowiedniej postawy 

społecznej. 

6. Nagrodę drugiego stopnia przyznaje Rektor. Wartość nagrody wynosi 1.000,00 

złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). 

7. Nagroda trzeciego stopnia przyznawana jest jednemu studentowi na danym poziomie  

i kierunku studiów, który: 

a) zaliczył dany rok studiów; 

b) znajduje się na trzecim miejscu pod względem liczby punktów za kryteria 

określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;  

c) otrzymał pozytywną opinię właściwego Kierownika Zakładu w zakresie 

wzorowego wypełniania obowiązków i prezentowania odpowiedniej postawy 

społecznej. 

8. Nagrodę trzeciego stopnia przyznaje Rektor. Wartość nagrody wynosi 750,00 

złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). 

9. W przypadku, gdy kilku studentów uzyska taką samą liczbę punktów, o przyznaniu 

nagrody decyduje Kierownik właściwego Zakładu. Osoba, która nie została wskazana 

przez Kierownika właściwego Zakładu do nagrody pierwszego stopnia może otrzymać 

nagrodę drugiego stopnia, jeśli spełnia warunki określone w § 3 ust. 5 regulaminu. Osoba, 

która nie została wskazana przez Kierownika właściwego Zakładu do nagrody drugiego 

stopnia może otrzymać nagrodę trzeciego stopnia, jeśli spełnia warunki określone w § 3 

ust. 7 regulaminu. 



 

 

10. W sytuacji, gdy student nie spełnia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. c lub w § 3 

ust. 5 lit. c lub w § 3 ust. 7 lit. c regulaminu jego miejsce zajmuje kolejna osoba pod 

względem liczby punktów za kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu. W przypadku, gdy dotyczy to nagrody pierwszego lub drugiego stopnia ma 

to odpowiednie przełożenie na nagrodę drugiego i/lub trzeciego stopnia.  

11. Przyznanie nagród następuje na wniosek Kierownika właściwego Zakładu, złożonego do 

Prorektora ds. nauczania i studentów. Do wniosku Kierownik Zakładu załącza dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań o jakich mowa w § 3 ust. 3, w § 3 ust. 5 i § 3 ust. 7 

regulaminu. 

 

        § 4. 

1. Informacje o przyznaniu nagród dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 publikuje się 

do dnia 15 października 2021 roku.   

2. Nagrody wypłaca się studentom do dnia 15 listopada 2021 roku.         

 

 § 5.  

Przyznawanie nagród dla absolwentów  

 

1. Nagrody dla absolwentów przyznawane są na poziomie: 

a) kierunku; 

b) Uczelni. 

2. Nagrody na poziomie kierunku przyznawane są jednemu absolwentowi z danego 

poziomu i kierunku, który spełnia łącznie poniższe kryteria: 

a) w roku akademickim 2020/2021 złożył egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo 

dobrym w terminie zgodnym § 53 regulaminu studiów; 

b) posiada najwyższą liczbę punktów za kryteria określone w załączniku Nr 1  

do niniejszego regulaminu, przy czym w przypadku absolwentów w średniej ocen 

uwzględnia się także ocenę za pracę dyplomową oraz za egzamin dyplomowy; 

c) otrzymał pozytywną opinię właściwego kierownika zakładu/dyrektora instytutu 

w zakresie wzorowego wypełniania swoich obowiązków. 

2. Absolwenci niespełniający warunku, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a i/lub c regulaminu 

nie są uprawnieni do otrzymania nagrody, a ich miejsce zajmuje kolejny student na liście 

rankingowej, z zastrzeżeniem, że miejsce nie może być dalsze niż piąte.  



 

 

3. Nagrody dla najlepszych absolwentów na poziomie kierunku przyznaje Rektor  

w wysokości 1.300,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). 

4. Przyznanie nagród na poziomie kierunku następuje na wniosek Dyrektora każdego  

z Instytutów. 

5. Dyrektor Instytutu składa wniosek do Prorektora ds. nauczania i studentów w terminie do 

dnia 15 października 2021 roku. 

6. Do wniosku Dyrektor Instytutu zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań o jakich mowa, w § 5 ust 2 regulaminu.  

7. Nagrody wypłaca się absolwentom do dnia 15 listopada 2021 roku.         

8. Nagrodę dla najlepszego absolwenta na poziomie Uczelni, przyznaje Rektor jednemu 

absolwentowi, wybranemu spośród wszystkich absolwentów, którzy otrzymali nagrodę 

na podstawie § 5 ust. 2 regulaminu.  

9. Wyboru najlepszego absolwenta na poziomie Uczelni dokonuje Komisja powołana 

odrębnym Zarządzeniem Rektora. 

10. Przyznanie nagrody następuje po posiedzeniu Komisji, na podstawie protokołu złożonego 

do Prorektora ds. nauczania i studentów.  

11. Wartość nagrody dla najlepszego absolwenta na poziomie Uczelni wynosi 3.000,00 

złotych (słownie: trzy tysiące złotych). 

12. Nagrodę wypłaca się absolwentowi do dnia 15 listopada 2021 roku. 

 

§ 6. 

1. Nagrody finansowane są ze środków przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa 

Doskonałości”, Zadanie nr 10 „Nagrody dla najlepszych studentów i  absolwentów” 

(umowa nr MEiN/2021/150/DIR/DID z 12 kwietnia 2021 r.).         

2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od nagród pobiera się zryczałtowany podatek 

dochodowy w wysokości 10%. 

3. Nagrodzonym wypłaca się kwotę pomniejszoną o 10% podatku od wygranej.  

 

 
 

  


