
 

 

UCHWAŁA NR XV/354/2019 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu  

na nagrody dla nauczycieli 

Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole lub placówkę oświatową oraz zespoły; 

2) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków. 

§ 2. 1. W budżecie m.st. Warszawy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% 

planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest m.st. Warszawa. 

2. Ustala się następujący podział środków ze specjalnego funduszu nagród: 

1) 5% - na Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy; 

2) 15% - na Nagrody Burmistrza dzielnicy dla dyrektorów i nauczycieli szkół niewymienionych w uchwale 

Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1423/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia instytucji kultury 

i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym, zwanych dalej 

„szkołami dzielnicowymi” a także na Nagrody Dyrektora Biura Edukacji dla dyrektorów i nauczycieli szkół 

o znaczeniu ponaddzielnicowym, zwanych dalej „szkołami ponaddzielnicowymi”; 

3) 80% - na Nagrody Dyrektorów szkół. 

3. Środki specjalnego funduszu nagród, w wysokości określonej w ust. 2, pozostają w  dyspozycji 

podmiotów przyznających nagrody. 

4. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać podwyższona w ramach zatwierdzonego 

planu wydatków na wynagrodzenia. 

§ 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy, przyznawane są za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze z okazji: 

1) Dnia Edukacji Narodowej; 

2) innych ważnych wydarzeń o charakterze oświatowym. 

§ 4. Nagrody mogą być przyznane dyrektorowi i nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 

roku. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 lipca 2019 r.

Poz. 9009



§ 5. 1. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród może otrzymać: 

1) nauczyciel spełniający co najmniej cztery z kryteriów wymienionych w ust. 2; 

2) dyrektor szkoły spełniający co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 2 i co najmniej trzy kryteria 

wymienione w ust. 3. 

2. W przypadku nauczycieli i dyrektorów brane jest pod uwagę spełnianie następujących kryteriów: 

1) osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, sukcesami uczniów 

w konkursach, olimpiadach, zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych; 

2) skuteczne wprowadzanie innowacji/nowatorstwa pedagogicznego; 

3) przygotowanie ważnych imprez i uroczystości szkolnych lub wydarzeń o charakterze cyklicznym; 

4) działania w ramach projektów miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

5) wprowadzenie do praktyki szkolnej działań mających na celu wspieranie procesu wychowania oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

6) skuteczne wspieranie, we współpracy z rodzicami, uczniów w ich rozwoju, w tym uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych oraz wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły; 

7) stałe doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami; 

8) efektywna współpraca ze szkołami lub podmiotami w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. W przypadku dyrektorów brane jest pod uwagę spełnianie następujących kryteriów: 

1) dbałość o jakościowy rozwój szkoły, w tym osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie dydaktyki 

i wychowania; 

2) podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

3) wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; 

4) udział szkoły w projektach miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

5) efektywna współpraca z organami szkoły oraz z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację 

programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 

6) dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli i inspirowanie ich do twórczych działań; 

7) tworzenie warunków gwarantujących uczniom rozwój na miarę ich możliwości; 

8) poszerzanie oferty diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutycznej szkoły. 

§ 6. Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy, na wniosek Dyrektora Biura Edukacji, może być przyznana 

dyrektorowi lub nauczycielowi spełniającym odpowiednio kryteria zgodnie z § 5 z okazji innych niż wymienione 

w § 3, po odpowiednim zwiększeniu funduszu nagród na dany rok budżetowy. 

§ 7. Wnioski o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy mogą składać: 

1) burmistrz dzielnicy - w przypadku dyrektorów i nauczycieli szkół dzielnicowych; 

2) dyrektor Biura Edukacji - w przypadku dyrektorów i nauczycieli szkół ponaddzielnicowych; 

3) dyrektor szkoły, po przedstawieniu opinii rady pedagogicznej, za pośrednictwem  burmistrza dzielnicy 

w przypadku szkół dzielnicowych lub za pośrednictwem dyrektora Biura Edukacji w przypadku szkół 

ponaddzielnicowych; 

4) rada pedagogiczna, rada szkoły oraz rada rodziców, za pośrednictwem burmistrza dzielnicy w przypadku 

szkół dzielnicowych lub za pośrednictwem dyrektora Biura Edukacji w przypadku szkół 

ponaddzielnicowych; 

5) nauczycielskie organizacje związkowe o zasięgu warszawskim za pośrednictwem burmistrza dzielnicy 

w przypadku szkół dzielnicowych lub za pośrednictwem dyrektora Biura Edukacji w przypadku szkół 

ponaddzielnicowych; 
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6) organizacje rodziców o zasięgu warszawskim reprezentujące rodziców uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest m.st. Warszawa, za pośrednictwem burmistrza właściwej dzielnicy w przypadku szkół 

dzielnicowych lub za pośrednictwem dyrektora Biura Edukacji w przypadku szkół ponaddzielnicowych. 

§ 8. 1. Wnioski o Nagrodę Burmistrza Dzielnicy mogą składać: 

1) naczelnicy Wydziałów Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy; 

2) nauczycielskie organizacje związkowe o zasięgu warszawskim; 

3) dyrektor szkoły; 

4) rada pedagogiczna, rada szkoły oraz rada rodziców, za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

2. Wnioski o Nagrodę Dyrektora Biura Edukacji mogą składać: 

1) naczelnicy wydziałów w Biurze Edukacji; 

2) nauczycielskie organizacje związkowe o zasięgu warszawskim; 

3) dyrektor szkoły; 

4) rada pedagogiczna, rada szkoły oraz rada rodziców, za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

§ 9. Wnioski o Nagrodę Dyrektora Szkoły mogą składać: 

1) dyrektor oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole; 

2) organizacje związkowe działające w szkole; 

3) rada pedagogiczna, rada szkoły oraz rada rodziców. 

§ 10. 1. Wnioski o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy składa się na formularzach według wzorów 

określonych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 

2. Wnioski o Nagrodę Burmistrza Dzielnicy, Dyrektora Biura Edukacji lub Dyrektora Szkoły składa się na 

formularzach według wzorów określonych w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały. 

§ 11. Wnioski o nagrody składa się: 

1) we właściwym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku Nagrody Burmistrza dzielnicy; 

2) w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy – w przypadku Nagrody Dyrektora Biura Edukacji oraz  Nagrody 

Prezydenta m.st. Warszawy; 

3) w szkole – w przypadku Nagrody Dyrektora Szkoły. 

§ 12. Wnioski o nagrody składa się w terminie: 

1) do 15 września - z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

2) na 30 dni  przed innymi ważnymi wydarzeniami o charakterze oświatowym. 

§ 13. Dyrektor szkoły lub nauczyciel, któremu została przyznana Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy, 

otrzymuje: 

1) dyplom sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały; 

2) pamiątkową plakietę – w przypadku nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 15. Traci moc uchwała Nr LII/1582/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla 

nauczycieli. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 1720 i Nr 102, poz. 2957). 

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie 

Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 

§ 17. Do wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu złożonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 15. 
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy 

 

 

Sławomir Potapowicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/354/2019 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

Wniosek o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy 

dla dyrektora szkoły/przedszkola/placówki/zespołu 

Z okazji: Należy zaznaczyć 

odpowiednio 

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  

INNYCH WAŻNYCH WYDARZEŃ O CHARAKTERZE 

OŚWIATOWYM (należy podać jakich wraz z datą) 

 

Imię i nazwisko dyrektora  

Nazwa i adres 

szkoły/przedszkola/placówki/zespołu  

 

Staż pracy w oświacie: Okres pełnienia funkcji dyrektora:  
 

Nauczany przedmiot: Stopień awansu zawodowego:  

Data i ocena pracy: 

 

 

Kryteria do wyboru: 
1) osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, sukcesami uczniów  

w konkursach, olimpiadach, zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych; 

2) skuteczne wprowadzanie innowacji/nowatorstwa pedagogicznego;  

3) przygotowanie ważnych imprez i uroczystości szkolnych lub wydarzeń o charakterze cyklicznym; 

4) działania w ramach projektów miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

5) wprowadzenie do praktyki szkolnej działań mających na celu wspieranie procesu wychowania 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

6) skuteczne wspieranie, we współpracy z rodzicami, uczniów w ich rozwoju, w tym uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły; 

7) stałe doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z 

uczniami; 

8) efektywna współpraca ze szkołami lub podmiotami w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

9) dbałość o jakościowy rozwój szkoły, w tym osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie 

dydaktyki i wychowania; 

10) podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

11) wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; 

12) udział szkoły w projektach miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

13) efektywna współpraca z organami szkoły oraz z instytucjami i organizacjami wspomagającymi 

realizację programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 

14) dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli i inspirowanie ich do twórczych działań; 

15) tworzenie warunków gwarantujących uczniom rozwój na miarę ich możliwości; 

16) poszerzanie oferty diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutycznej szkoły. 

Kryteria wybrane (należy zaznaczyć x) 

kryterium 1  kryterium 9  

2  10  

3  11  
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4  12  

5  13  

6  14  

7  15  

8  16  

UZASADNIENIE WNIOSKU 

Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

     

 

 

Wcześniej otrzymane nagrody (należy podać rok) 

 

Burmistrza Dzielnicy/Zarządu 

Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji 

 

Prezydenta miasta/starosty powiatu  

Kuratora Oświaty  

Ministra właściwego do spraw oświaty  

Inne  

 

 

WNIOSKODAWCA: 

 

 

 

 

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

(data, podpis/pieczęć imienna) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/354/2019 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

 

Wniosek o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy 

dla nauczyciela szkoły/przedszkola/placówki/zespołu 

Z okazji: Należy zaznaczyć 

odpowiednio 

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  

INNYCH WAŻNYCH WYDARZEŃ O CHARAKTERZE 

OŚWIATOWYM (należy podać jakich wraz z datą) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela  

Nazwa i adres 

szkoły/przedszkola/placówki/zespołu  

 

Staż pracy w oświacie: Wymiar etatu: 
 

Nauczany przedmiot: Stopień awansu  

zawodowego: 
 

Data i ocena pracy: 

Kryteria do wyboru: 
1) osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, sukcesami uczniów w 

konkursach, olimpiadach, zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych; 

2) skuteczne wprowadzanie innowacji/nowatorstwa pedagogicznego;  

3) przygotowanie ważnych imprez i uroczystości szkolnych lub wydarzeń o charakterze cyklicznym; 

4) działania w ramach projektów miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

5) wprowadzenie do praktyki szkolnej działań mających na celu wspieranie procesu wychowania 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

6) skuteczne wspieranie, we współpracy z rodzicami, uczniów w ich rozwoju, w tym uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły; 

7) stałe doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z 

uczniami; 

8) efektywna współpraca ze szkołami lub podmiotami w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Kryteria wybrane (należy zaznaczyć x) 

kryterium 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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UZASADNIENIE WNIOSKU 

Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

   

 

 

 

Wcześniej otrzymane nagrody (należy podać rok) 
 

Dyrektora Szkoły  

Burmistrza Dzielnicy/Zarządu 

Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji 

 

Prezydenta miasta/starosty powiatu  

Kuratora Oświaty  

Ministra właściwego do spraw oświaty  

Inne  

 

 

WNIOSKODAWCA: 

 

 

 

 

 

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

 

(data, podpis/pieczęć imienna) 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/354/2019 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

 

Wniosek o Nagrodę Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji 

dla dyrektora szkoły/przedszkola/placówki/zespołu 

Z okazji: Należy zaznaczyć 

odpowiednio 

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  

INNYCH WAŻNYCH WYDARZEŃ O CHARAKTERZE 

OŚWIATOWYM (należy podać jakich wraz z datą) 

 

Imię i nazwisko dyrektora 

 

 

Nazwa i adres 

szkoły/przedszkola/placówki/zespołu  
 

 

Staż pracy w oświacie: Okres pełnienia funkcji dyrektora:  
 

Nauczany przedmiot: 

 
Stopień awansu zawodowego:  

Data i ocena pracy: 

 

Kryteria do wyboru: 
1) osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, sukcesami uczniów  

w konkursach, olimpiadach, zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych; 

2) skuteczne wprowadzanie innowacji/nowatorstwa pedagogicznego;  

3) przygotowanie ważnych imprez i uroczystości szkolnych lub wydarzeń o charakterze cyklicznym; 

4) działania w ramach projektów miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

5) wprowadzenie do praktyki szkolnej działań mających na celu wspieranie procesu wychowania 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

6) skuteczne wspieranie, we współpracy z rodzicami, uczniów w ich rozwoju, w tym uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły; 

7) stałe doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z 

uczniami; 

8) efektywna współpraca ze szkołami lub podmiotami w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

9) dbałość o jakościowy rozwój szkoły, w tym osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie 

dydaktyki i wychowania; 

10) podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

11) wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; 

12) udział szkoły w projektach miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

13) efektywna współpraca z organami szkoły oraz z instytucjami i organizacjami wspomagającymi 

realizację programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 

14) dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli i inspirowanie ich do twórczych działań; 

15) tworzenie warunków gwarantujących uczniom rozwój na miarę ich możliwości; 

16) poszerzanie oferty diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutycznej szkoły. 
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Kryteria wybrane (zaznaczyć X) 

kryterium 1  kryterium 9  

2  10  

3  11  

4  12  

5  13  

6  14  

7  15  

8  16  

UZASADNIENIE WNIOSKU 

Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

     

 

 

Wcześniej otrzymane nagrody (należy podać rok) 
 

Burmistrza Dzielnicy/Zarządu 

Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji 

 

Prezydenta miasta/starosty powiatu  

Kuratora Oświaty  

Ministra właściwego do spraw oświaty  

Inne  

 

WNIOSKODAWCA: 

 

 

 

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

(data, podpis/pieczęć imienna) 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/354/2019 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

 

Wniosek o Nagrodę Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji/Dyrektora Szkoły 

dla nauczyciela szkoły/przedszkola/placówki/zespołu 

Z okazji: Należy zaznaczyć 

odpowiednio 

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  

INNYCH WAŻNYCH WYDARZEŃ O CHARAKTERZE 

OŚWIATOWYM (należy podać jakich wraz z datą) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela  

Nazwa i adres 

szkoły/przedszkola/placówki/zespołu  
 

 

Staż pracy w oświacie: Wymiar etatu: 
 

Nauczany przedmiot: Stopień awansu  

zawodowego: 
 

Data i ocena pracy:  
 

Kryteria do wyboru: 
1) osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, sukcesami uczniów  

w konkursach, olimpiadach, zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych; 

2) skuteczne wprowadzanie innowacji/nowatorstwa pedagogicznego;  

3) przygotowanie ważnych imprez i uroczystości szkolnych lub wydarzeń o charakterze cyklicznym; 

4) działania w ramach projektów miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych; 

5) wprowadzenie do praktyki szkolnej działań mających na celu wspieranie procesu wychowania 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom; 

6) skuteczne wspieranie, we współpracy z rodzicami, uczniów w ich rozwoju, w tym uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły; 

7) stałe doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z 

uczniami; 

8) efektywna współpraca ze szkołami lub podmiotami w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Kryteria wybrane (należy zaznaczyć x) 

kryterium 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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UZASADNIENIE WNIOSKU 

Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

   

 

 

 

Wcześniej otrzymane nagrody (należy podać rok) 

 

 

Dyrektora Szkoła  

Burmistrza Dzielnicy/Zarządu 

Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji 

 

Prezydenta miasta/starosty powiatu  

Kuratora Oświaty  

Ministra właściwego do spraw oświaty  

Inne  

 

 

WNIOSKODAWCA: 
 

 

 

 

 

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

(data, podpis/pieczęć imienna) 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/354/2019 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

 

 

Sapere Auso 

 

 

Nagroda Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy 

 

 

za wybitne osiągnięcia 

na rzecz rozwoju oświaty warszawskiej 

dla  

 

 

Pani/a  

Imię Nazwisko 
 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, ………….... 
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