
 

Załącznik nr 1             

do Uchwały Nr XXIV/464/20  

Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

z dnia 30 listopada 2020r. 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu o Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zwana dalej Nagrodą Naukową) 

przyznawana jest: 

1) przedstawicielom wielkopolskiego środowiska naukowego za znaczące osiągnięcia naukowe, 

2) pracownikom naukowym za związane z Wielkopolską: 

a) publikacje naukowe, 

b) badania, których wyniki zostały wdrożone. w okresie pięciu lat poprzedzających 

przyznanie Nagrody, 

którzy w okresie pięciu lat poprzedzających rok przyznania Nagrody Naukowej ogłosili swoje 

prace. 

2. Nagroda Naukowa przyznawana jest corocznie. 

3. Nagroda Naukowa może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. 

4. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu o Nagrodę Naukową procedurą 

wykonuje Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, zwany dalej Departamentem. 

5. Środki finansowe na Nagrodę Naukową będą każdego roku zabezpieczone w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 2 

Tryb i termin składania wniosków 

 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje: 

1) radnym sejmiku Województwa Wielkopolskiego; 



2) rektorom szkół wyższych; 

3) dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej; 

4) dyrektorom i prezesom działających na terenie Województwa Wielkopolskiego: 

a) instytucji i jednostek naukowych; 

b) stowarzyszeń i fundacji zajmujących się nauką. 

2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie Wnioskodawcy wraz z jego adresem e-mail oraz jego podpis; 

2) imię i nazwisko kandydata (lub kandydatów – w przypadku wniosku o Nagrodę Naukową dla 

zespołu); 

3) informację o osiągnięciach lub dorobku naukowym, stanowiących podstawę do przyznania 

Nagrody Naukowej wraz z uzasadnieniem wniosku;  

4) wykaz publikacji i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia lub dorobek naukowy; 

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

6) oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych przedstawionych we wniosku. 

4. Do wniosku należy dołączyć publikacje i dokumenty (lub ich kserokopie), o których mowa  

w ust. 3 pkt. 4. 

5. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub 

przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34,  

61-714 Poznań, w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia każdego roku, w kopercie z dopiskiem 

„Departament Edukacji i Nauki. Nagroda Naukowa”. 

6. O przyjęciu wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

§ 3 

Ocena formalna wniosków 

 

1. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, podlegają ocenie 

pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 3. 

2. Oceny formalnej wniosku dokonuje Departament Edukacji i Nauki, według wzoru określonego  

w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca ma prawo do 

ich jednorazowego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Departamentu do 

ich uzupełnienia. 



5. Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane pod obrady Kapituły konkursu. 

§ 4 

Kapituła Nagrody Naukowej 

 

1. Kapituła Nagrody Naukowej, zwana dalej Kapitułą, powoływana jest na czas trwania kadencji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. W skład Kapituły wchodzi maksymalnie 15 osób, w tym: 

1) jeden przedstawiciel Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; 

2) jeden przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego; 

3) po jednym przedstawicielu: 

a) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

b) Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 

c) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 

d) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 

e) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; 

f) Politechniki Poznańskiej; 

g) Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; 

h) Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; 

i) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; 

j) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie; 

k) Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile; 

l) Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu; 

m) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. 

3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący wskazany przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

4. Zadaniem Kapituły jest przeprowadzenie oceny złożonych wniosków pod względem 

merytorycznym oraz wskazanie nominowanego do Nagrody Naukowej. 

5. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,  

w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Kapituły. 

6. Kapituła sporządza protokół z obrad wraz ze wskazaniem kandydata do Nagrody Naukowej oraz 

propozycją wysokości Nagrody. 

7. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których 

mieli dostęp w związku z pracami w tej Kapitule. 

8. Za pracę w Kapitule nie przysługuje wynagrodzenie. 

 



 

§ 5 

Wysokość Nagrody Naukowej 

 

1. Maksymalna wysokość Nagrody Naukowej wynosi: 

1) w przypadku nagrody indywidualnej – 25 000,00 zł; 

2) w przypadku nagrody dla zespołu dwuosobowego – 30 000,00 zł; 

3) w przypadku zespołu wieloosobowego – 40 000,00 zł. 

2. W danym roku przyznaje się jedną Nagrodę Naukową. 

 

 

§ 6 

Przyznanie Nagrody Naukowej 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada danego roku. 

2. Uchwałę o przyznaniu Nagrody Naukowej na podstawie propozycji przedstawionej przez 

Kapitułę podejmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

3. Laureata Nagrody Naukowej ogłasza i Nagrodę wręcza Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

4. W uzasadnionych przypadkach Nagroda może być wręczona w innym miejscu i innych 

okolicznościach, niż wskazane w ust. 3. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wnioskodawcy i kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.  

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3, oznacza akceptację wszystkich warunków 

określonych w Regulaminie. 

3. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki przyznawania 

Nagrody Naukowej. 

 


