
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 

        Warszawa, dnia 8 czerwca  2018 r. 

Poz. 20 

 

ZARZĄDZENIE Nr 20 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
 

z dnia 8 czerwca  2018 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej dla Nauczycieli Akademickich 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.               

z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz.1064) w związku z art. 155 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.
2)

) oraz § 5 ust. 1 

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

ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1462) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do Spraw Nagród Ministra Gospodarki Morskiej                          

i Żeglugi Śródlądowej dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 

zwanego dalej „Ministrem”. 

§ 2. W skład Zespołu wchodzą: 

 

                                                      
1)

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

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 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 oraz                   

z 2018 r. poz. 100). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 

138, 398, 650 i 730. 
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1) Przewodniczący – Janusz Karp – Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; 

2) członkowie: 

a) Bartosz Dziurla, 

b) Katarzyna Antkiewicz, 

c) Damian Brodacki. 

§ 3. Do zadań Zespołu należy: 

1) ocena wniosków o przyznanie nagród Ministra dla nauczycieli akademickich zatrudnionych              

w uczelniach morskich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za 

całokształt dorobku, zwanych dalej „nagrodami”; 

2) przedstawienie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej Ministra; 

3) przedstawienie Ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.  

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu, ustalanie porządku obrad oraz prowadzenie posiedzeń; 

2) występowanie, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, do Ministra z wnioskiem o zlecenie 

dokonania oceny wniosku o przyznanie nagrody przez eksperta niebędącego członkiem 

Zespołu; 

3) informowanie Ministra o wynikach prac Zespołu. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go wyznaczony przez niego 

członek Zespołu. 

§ 5. 1. Zespół działa na posiedzeniach. 

2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego albo zastępującego go członka Zespołu. 

3. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół zawierający propozycje dotyczące 

przyznania nagród wraz z uzasadnieniem, który podpisuje Przewodniczący i członkowie Zespołu. 

§ 6. 1. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania 

bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań Zespołu.  

2. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu nie mogą ubiegać się o przyznanie nagród.  

3. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w dokonywaniu 

oceny wniosków o przyznanie nagród jeżeli:  
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1) pozostają z kandydatem do nagrody w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, 

pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo są związani z kandydatem                     

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;  

2) są zatrudnieni w tej samej uczelni co kandydat do nagrody;  

3) pozostają z kandydatem do nagrody w relacji, która może budzić wątpliwości co do ich 

bezstronności. 

§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Edukacji Morskiej w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

§ 8. 1. Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu. 

2. Wydatki związane z obsługą Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 21 - 

gospodarka morska, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Edukacji Morskiej.  

§ 9.    Traci moc decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli 

Akademickich (niepubl.). 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

 

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ  

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

M. GRÓBARCZYK 
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