
  Miejscowość, dnia …………… 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Ministra Obrony Narodowej 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody  indyw idua lne j  

za osiągnięcia1: naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, całokształt dorobku 

 
 

 

 

1. Wnioskodawca: ………………………………………………………………………..  

2. Dane kandydata do nagrody: 

a) …………………………………………………………………………………... 

 

b) …………………………………………………………………………………... 

 

 

c) …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

d) …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

 

e) …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

3. Wskazanie osiągnięcia2: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………...……………….... 

………………………………………………………………………...……………….... 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Podać rodzaj i tytuł osiągnięcia naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego lub za całokształt dorobku, zgodnie z § 2 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli 

akademickich (Dz. U. poz. 1462). 

pieczęć podłużna uczelni 

imię (imiona) i nazwisko 

numer PESEL,  

a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i kraj jego wydania 

tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki 

w przypadku wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne  

– wskazanie funkcji pełnionej w uczelni 

reprezentowana dziedzina nauki albo sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna 



4. Informacja: 

a) ……………………………………………………………………………………. 

 

b) ……………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………….….. 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Do wniosku dołącza się: 

1) opis osiągnięć będących przedmiotem wniosku; 

2) kopie 2 rekomendacji sporządzonych, w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby 

niezatrudnione w uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, posiadające: 

a) stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora 

lub tytuł profesora sztuki - w przypadku nagród za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, 

b) tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki – w przypadku nagród za całokształt dorobku; 

3) kopię wyciągu z protokołu posiedzenia senatu uczelni, odzwierciedlającego przebieg głosowania nad 

wnioskiem; 
4) kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za przestępstwo 

umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

pieczęć i podpis  wnioskodawcy 

o nagrodach Ministra uzyskanych  w roku wnioskowania  

o kandydowaniu osoby, której dotyczy wniosek do nagrody Ministra z innego tytułu 


