
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. 

Poz. 2224 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia  
w opiece naukowej i dydaktycznej 

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-

niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wy-

bitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. poz. 101) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia 

uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki.”; 

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kadencja zespołu trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października.”; 

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowane-

go certyfikatu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”; 

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 31 października.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 




