
Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria i sposób przy-
znawania i finansowania, ustanawianych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw nauki, zwanego dalej
„ministrem”, nagród za wybitne osiàgni´cia naukowe
oraz naukowo-techniczne, zwanych dalej „nagroda-
mi”, w tym:

1) sposób oceny wniosków dotyczàcych przyznania
nagrody;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody.

§ 2. Minister, w ramach Êrodków finansowych
przeznaczonych na dzia∏alnoÊç wspomagajàcà bada-
nia, wyodr´bnia w planie finansowym Êrodki na finan-
sowanie nagród.

§ 3. 1. Nagrody sà nagrodami indywidualnymi.

2. Nagrody sà przyznawane w nast´pujàcych kate-
goriach:

1) badania na rzecz rozwoju nauki;

2) badania na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa;

3) badania na rzecz rozwoju gospodarki.

3. W danej kategorii przyznaje si´ jednà nagrod´.

4. W danym roku, w danej kategorii, mo˝e nie zo-
staç przyznana nagroda.

5. Kandydatów do nagrody mogà zg∏aszaç:

1) rady naukowe, rady wydzia∏ów lub inne organy re-
prezentujàce jednostki naukowe;

2) stowarzyszenia, których celem statutowym jest
dzia∏alnoÊç na rzecz nauki;

3) organizacje pozarzàdowe, których celem statuto-
wym jest dzia∏alnoÊç na rzecz nauki;

4) Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety
naukowe Polskiej Akademii Nauk.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, mogà zg∏a-
szaç w danym roku, po jednym kandydacie do nagro-
dy w danej kategorii.

§ 4. 1. Zg∏oszenie kandydata do nagrody nast´pu-
je na podstawie wniosku, który sk∏ada si´ w terminie
do dnia 15 grudnia.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody jest okreÊ-
lony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody do∏àcza si´:

1) ˝yciorys kandydata do nagrody;

2) wykaz najwa˝niejszych publikacji naukowych;

3) opini´ wnioskodawcy dotyczàcà osiàgni´ç nauko-
wych lub naukowo-technicznych kandydata do na-
grody;

4) co najmniej 3 rekomendacje osób posiadajàcych
stopieƒ naukowy doktora lub doktora habilitowa-
nego albo tytu∏ naukowy profesora, reprezentujà-
cych t´ samà lub pokrewnà dziedzin´ nauki co
kandydat do nagrody.

§ 5. 1. Minister powo∏uje do oceny wniosków
o przyznanie nagrody zespó∏, o którym mowa w art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki.

2. Przy ocenie wniosków o przyznanie nagrody
uwzgl´dnia si´, odpowiednio do kategorii nagrody,
nast´pujàce kryteria:

1) oryginalnoÊç osiàgni´cia naukowego i jego zna-
czenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;

2) u˝ytecznoÊç wyników badaƒ naukowych lub prac
rozwojowych dla rozwoju spo∏ecznego kraju;

3) znaczenie wyników badaƒ naukowych lub prac
rozwojowych dla rozwoju okreÊlonego dzia∏u
gospodarki.

3. Zespó∏, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce
od dnia jego powo∏ania przez ministra, przedstawia
ministrowi nie wi´cej ni˝ 3 nominacje do nagrody
w ka˝dej kategorii wraz z uzasadnieniem nominacji.

4. Osoby nominowane zawiadamia si´ o terminie
i miejscu uroczystego wr´czenia nagród.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: 
M. Seweryƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 17 paêdziernika 2007 r.

w sprawie nagród za wybitne osiàgni´cia naukowe oraz naukowo-techniczne

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lip-
ca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131,
poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795. 



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 17 paêdziernika
2007 r. (poz. 1407)

WZÓR

WNIOSEK
o przyznanie nagrody za wybitne osiàgni´cia naukowe oraz naukowo-techniczne

1. KATEGORIA NAGRODY

Badania na rzecz rozwoju nauki/ badania na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa/ badania na rzecz rozwoju gospo-
darki*)

*) Niepotrzebne skreÊliç.

2. DANE KANDYDATA DO NAGRODY

1) imi´ i nazwisko, tytu∏ zawodowy, stopieƒ naukowy, tytu∏ naukowy;

2) adres zamieszkania, telefon, faks, e-mail;

3) miejsce pracy: nazwa instytucji, adres, telefon, faks, e-mail.

3. DANE WNIOSKODAWCY

1) nazwa i adres wnioskodawcy, telefon, faks, e-mail, www;

2) osoby reprezentujàce wnioskodawc´: imiona i nazwiska, telefony, faks, e-mail.

4. INFORMACJE O OSIÑGNI¢CIU ZG¸OSZONYM DO NAGRODY

1) okreÊlenie tematyki badaƒ prowadzonych przez kandydata do nagrody;

2) opis osiàgni´cia;

3) informacje o dotychczas uzyskanych nagrodach lub wyró˝nieniach za osiàgni´cie zg∏oszone do nagrody.

5. UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY

6. INNE INFORMACJE WA˚NE DLA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY

data piecz´ç i podpis(y)

Do wniosku o przyznanie nagrody do∏àcza si´:

1) ˝yciorys kandydata do nagrody;

2) wykaz najwa˝niejszych publikacji naukowych;

3) opini´ wnioskodawcy dotyczàcà osiàgni´ç naukowych lub naukowo-technicznych kandydata do nagrody;

4) co najmniej 3 rekomendacje osób posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo
tytu∏ naukowy profesora, reprezentujàcych t´ samà lub pokrewnà dziedzin´ nauki co kandydat do nagrody.
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