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Regulamin przyznawania 
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

 
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej służą wyróżnianiu aktywnych zawodowo uczonych, których 
uznane dokonania przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą 
wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące 
miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwana w dalszej treści regulaminu Nagrodą, jest 

coroczną indywidualną nagrodą pieniężną, przyznawaną w drodze konkursu za wybitne, ściśle 
zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcie naukowe, które w ostatnim okresie otworzyło nowe 
perspektywy poznawcze. 

2. Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach: 
a. Obszar I: nauki o życiu i o Ziemi; 
b. Obszar II: nauki chemiczne i o materiałach; 
c. Obszar III: nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie; 
d. Obszar IV: nauki humanistyczne i społeczne. 

3. W każdym z obszarów nauki przyznawana jest tylko jedna, indywidualna Nagroda. 

4. Nagrodę z danego obszaru nauki można otrzymać tylko raz. 

5. Kandydatami do Nagrody mogą być: 
a. uczeni, których osiągnięcie zostało dokonane w Polsce, 
b. uczeni pracujący poza granicami Polski, którzy dokonali odkrycia naukowego 

potwierdzonego publikacjami  afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej, 
c. uczeni, których osiągnięcie dotyczyło problematyki polskiej.  

6. Nagrodę przyznaje Rada Fundacji pełniąca rolę jury tego konkursu. 
 
 

§ 2 Tryb wyłaniania kandydatów 
 
1. Procedura wyłaniania kandydatów do Nagrody ma charakter dwuetapowy. 

2. W etapie pierwszym (nominowanie do Nagrody), kandydatów zgłaszają zaproszeni imiennie 
przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki, zwani w dalszej części 
wnioskodawcami. 

3. Każdy wnioskodawca w danej edycji konkursu może zgłosić do Nagrody tylko jedną kandydaturę. 

4. Wniosek o Nagrodę  - podpisany imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy - musi wyraźnie określać 
istotę i znaczenie osiągnięcia zgłaszanego do Nagrody oraz wskazywać miejsce jego 
opublikowania lub prezentacji. Wnioskodawca powinien także określić jeden z czterech obszarów 
nauki, do którego należy zakwalifikować zgłaszany wniosek. 

5. Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe informacje lub dokumenty związane 
z rekomendowanym osiągnięciem, które uzna za istotne. 

6. Formularz wniosku wraz z listą wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej 
Fundacji. 

7. Fakt zgłoszenia kandydata wnioskodawca zobowiązuje się zachować w poufności. 
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8. Fundacja na żadnym etapie procedury nie powiadamia kandydatów o fakcie ich zgłoszenia. 

9. Wnioskodawcy, rekomendując kandydatów do Nagrody, powinni zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie bezstronności i brak konfliktu interesów. Wnioskodawcy nie mogą wskazać 
kandydata, z którym łączy ich: 

a. bezpośrednia zależność służbowa lub prawna, 
b. jakikolwiek związek rodzinny, 
c. inna zależność mogąca mieć wpływ na obiektywny charakter nominacji. 

10. Do Nagrody nie mogą nominować ani być nominowani pracownicy Fundacji oraz członkowie 
Zarządu i Rady Fundacji. 

11. Samonominacje nie będą rozpatrywane. 

12. Wniosek o Nagrodę może być wycofany na prośbę wnioskodawcy. 

13. Rada Fundacji dokonuje formalnej oraz wstępnej merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków 
i nominuje kandydatów do udziału w drugim etapie konkursu. 

14. W drugim etapie konkursu Zarząd Fundacji wyznacza ekspertów w celu uzyskania potwierdzenia 
jakości, oryginalności i znaczenia osiągnięć naukowych kandydatów zakwalifikowanych do 
drugiego etapu konkursu. 

15. Każdy z ekspertów otrzymuje do oceny jedynie te wnioski, które dotyczą dyscypliny i dziedziny 
nauki, w których sam jest uznanym specjalistą. Podczas wyboru ekspertów, preferowani są 
uczeni o niekwestionowanym autorytecie w swoich dziedzinach i pracujący poza granicami Polski. 

16. Poza ekspertami, Zarząd Fundacja wyznacza także recenzentów, którymi są wybitni uczeni 
o wysokich kompetencjach i wiedzy w obszarach nauki wskazanych w § 1. ust. 2. niniejszego 
Regulaminu. Rolą recenzentów jest dokonanie – w ramach każdego z czterech obszarów nauki – 
oceny porównawczej osiągnięć kandydatów zgłoszonych do Nagrody. Każdy z recenzentów 
otrzymuje do oceny komplet wniosków z danego obszaru nauki (wraz z opiniami ekspertów) 
nominowanych do drugiego etapu konkursu.  

17. Przedmiotem oceny recenzentów nie jest całokształt dorobku kandydata, ale wyłącznie znaczenie 
zgłoszonego do Nagrody, precyzyjnie zdefiniowanego osiągnięcia. 

18. Recenzenci w postępowaniu kwalifikacyjnym oceniają w szczególności: 
a. wartość naukową i oryginalność dzieła lub osiągnięcia,  
b. znaczenie osiągnięcia dla rozwoju dyscypliny lub/i rozwoju cywilizacyjnego kraju, 
c. znaczenie osiągnięcia dla wyznaczenia w ostatnich latach nowych perspektyw 

naukowych.  

19. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby wybrani eksperci i recenzenci nie mieli z kandydatami 
zgłoszonymi do Nagrody jakichkolwiek rzeczywistych bądź potencjalnych konfliktów interesów. 
Eksperci i recenzenci są zobowiązani do rezygnacji z uczestnictwa w procedurze konkursowej  
w przypadku występowania między nimi a kandydatami konfliktu interesów, a w szczególności, 
gdy: 

a. istnieje bezpośrednia zależność służbowa między recenzentem a nominowanym, 
b. istnieją związki rodzinne z nominowanym, 
c. ich własna działalność naukowa miała merytoryczny wpływ na powstanie zgłoszonego do 

Nagrody osiągnięcia, 
d. aktualnie lub w przeszłości doszło do konfliktów osobistych z nominowanym. 

20. Eksperci i recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności o uczestnictwie w procedurze 
konkursowej Nagrody Fundacji. 

21. Lista ekspertów i recenzentów jest poufna. 
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§ 3 Wyłanianie laureatów 
 
1. Rada Fundacji, na podstawie opinii przedstawionych przez ekspertów i recenzentów, podejmuje 

decyzję o przyznaniu Nagrody. 

2. Rada Fundacji może nie przyznać Nagrody w danym roku kalendarzowym w jednym lub kilku 
obszarach.  

3. Spośród kandydatów nominowanych do drugiego etapu konkursu a nienagrodzonych w danym 
roku, Rada Fundacji może wskazać kandydatów uprawnionych do udziału w konkursie  
w następnych latach bez konieczności uzyskania przez nich kolejnej nominacji w trybie § 2 ust. 2. 

4. Decyzje Rady Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji określa corocznie wysokość Nagrody. 

 
 

§ 4 Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie materiały i opinie zebrane w trakcie procedury konkursowej stają się własnością 

Fundacji i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on 
uchwalony. 

 
 
 
         Zarząd Fundacji 
 
 
 
 


