
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 

Warszawa, dnia 22 grudnia  2017 r. 

Poz. 34 

 

ZARZĄDZENIE Nr 33 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
 

 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

  w sprawie  określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw 

żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.                

z 2017 poz. 1189, oraz z 2017r. poz.60 i 2203) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym 

jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej, minister właściwy do spraw rybołówstwa; 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 

ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

                                                      
1)

  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej – gospodarka morska, 

rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

(Dz. U. poz. 2324). 
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2) ministerstwie – należy przez to rozumieć ministerstwo obsługujące ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionego w szkole prowadzonej przez 

ministra; 

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora zatrudnionego w szkole prowadzonej przez 

ministra; 

5) szkole – należy przez to rozumieć szkołę prowadzoną przez ministra. 

§ 3. 1. Środki finansowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela, wyodrębnia się w planach finansowych szkół. 

2. Ze środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się: 

1) 30% na nagrody ministra dla nauczycieli oraz dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły; 

2) 70% na nagrody dyrektora dla nauczycieli. 

§ 4. 1. Minister ustala corocznie wysokość nagród, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1                       

i przyznaje nagrody nie później niż do dnia 30 września danego roku. 

2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, minister nie przyzna nagród,                  

o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, dyrektor szkoły środki, o których mowa w § 3 ust. 1, przeznacza 

na nagrody, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2. 

§ 5. 1. Nagroda ministra może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą 

ocenę pracy pedagogicznej, przepracował w szkole co najmniej dwa lata oraz spełnia co najmniej 

cztery z następujących kryteriów: 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami egzaminów uczniów 

przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne lub potwierdzone zakwalifikowaniem 

uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) 

ogólnopolskich olimpiad i turniejów, zajęciem przez uczniów indywidualnie lub drużynowo miejsc 

od I do III w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich; 
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2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania i wspierania nowatorskich metod 

kształcenia i wychowania, opracowywania publikacji i autorskich programów; 

3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych lub w zakresie doskonalenia nauczycieli; 

4) wzorowo podejmuje i przygotowuje działania i prace na rzecz szkoły oraz lokalnego 

środowiska, w tym związane z doradztwem i promocją szkoły; 

5) prowadzi wyróżniającą się działalność szkoleniową dla nauczycieli oraz wychowawczą dla 

uczniów, w tym organizuje wycieczki dydaktyczne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i 

wypoczynkowe; 

6) osiąga efekty w pozyskiwaniu miejsc do realizacji praktycznej nauki zawodu; 

7) współdziała z Policją, organizacjami działającymi na rzecz oświaty i stowarzyszeniami 

zawodowymi oraz rodzicami uczniów w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii 

społecznej i niedostosowania społecznego uczniów, w szczególności agresywnego zachowania, 

narkomanii i alkoholizmu; 

8) organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z 

rodzicami uczniów, szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie na kierunkach związanych z 

gospodarką morską, żeglugą śródlądową, rybołówstwem oraz partnerami zagranicznymi; 

9) organizuje lub bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego. 

2. Nagroda ministra może być przyznana nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora szkoły, jeżeli osoba ta posiada wyróżniającą ocenę pracy, przepracowała co najmniej 

jeden rok na stanowisku dyrektora oraz spełniła co najmniej trzy z następujących kryteriów: 

1) efektywnie działa na rzecz tworzenia warunków materialnych do realizacji programu 

kształcenia zawodowego; 

2) zapewnia bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz dba o higienę                      

i estetykę na terenie szkoły; 

3) zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym kształcenia praktycznego 

umożliwiającego osiąganie wysokiego poziomu umiejętności uczniów; 

4) aktywnie pomaga w rozwoju zawodowym nauczycieli; 

5) pozyskuje środki finansowe na wspieranie działalności szkoły z programów europejskich. 
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§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela występuje dyrektor szkoły 

w terminie do dnia 10 września danego roku kalendarzowego. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora szkoły, występuje dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa realizującej 

zadania związane z prowadzeniem szkoły. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik do zarządzenia. 

§ 7. 1. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, opiniuje komisja do spraw nagród, zwana 

dalej „komisją”, powołana przez ministra. 

2. W skład komisji wchodzą nie mniej niż 3 osoby, w tym przewodniczący i sekretarz,                  

z komórki organizacyjnej ministerstwa realizującej zadania związane z prowadzeniem szkoły. 

3. Tryb pracy komisji określa opracowany przez komisję regulamin. 

4. Posiedzenia komisji są protokołowane przez sekretarza. 

5. Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez komisję wniosków minister decyduje                

o przyznaniu nagrody. 

6. Obsługę administracyjną komisji zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa  

w ust. 2. 

§ 8. Minister może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi 

szkoły, który spełnia kryteria określone odpowiednio w § 5 ust. 1 lub ust. 2. 

§ 9. 1. Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest nauczycielowi, spełniającemu co najmniej 

trzy kryteria spośród kryteriów określonych w § 5 ust. 1. 

2. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy dyrektora 

albo nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

§ 10. 1. Nagroda ministra oraz nagroda dyrektora szkoły jest przyznawana corocznie z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda ministra, dyrektora szkoły może być 

przyznana innego dnia niż wymieniony w ust. 1. 

§ 11. 1. Przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły odnotowuje się w aktach 

osobowych nauczyciela. 
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2. Nauczyciel lub dyrektor szkoły, któremu została przyznana nagroda ministra, otrzymuje 

dyplom, którego kopię umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

MINISTER  

GOSPODARKI MORSKIEJ  

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

        M. GRÓBARCZYK 
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Załącznik do Zarządzenia nr 33 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. 

( Dz.Urz. MGMiŻŚ poz. 34) 

…………………………………….. 
/pieczęć szkoły/*) 

/pieczęć komórki organizacyjnej MGMiŻŚ/*) 
 

WNIOSEK 

o przyznanie nauczycielowi/dyrektorowi szkoły*) nagrody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej …………………………...………………………............................................................... 

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

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

/podać tytuł tej okoliczności: Dzień Edukacji Narodowej lub inne/ 

1. Nazwisko i imię 
 

2. Rok urodzenia 
 

3. Wykształcenie 
 

4. Stopień awansu zawodowego —  rok 
uzyskania 

 

5. Stanowisko/funkcja 
 

6. Staż pracy pedagogicznej 
 

7. Wymiar etatu 
 

8. Odznaczenia 
— nazwa — rok przyznania 

 

9. Uzyskane nagrody 
— rok przyznania 

 

10. Szczegółowe umotywowanie wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 5 
zarządzenia Nr ….. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia … grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej  
i ministra właściwego do spraw rybołówstwa 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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11. Opinia rady pedagogicznej działającej w szkole**) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

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

 

...................................................................... 
/miejscowość, data/  /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/*) 

/pieczęć i podpis dyrektora 
komórki organizacyjnej MGMiŻŚ /*) 

  

*) niepotrzebne skreślić 
**) nie dotyczy nagrody ministra przyznawanej nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły 
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