DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2021 r.
Poz. 2503
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów
oraz wzoru wniosku o ich przyznanie
Na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.
poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 976) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 6:
a)

w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:
„6a) Prezes Centrum Łukasiewicz;
6b) dyrektor instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba pełniąca funkcję, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „wnioskodawcą”, może zgłosić jednego
kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której kierowany przez nią podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, do
każdej z nagród, o których mowa w § 3 i § 4, albo posiadał takie uprawnienia w roku, w którym stopień został
nadany, oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w § 5.”,

c)

w ust. 3 uchyla się zdanie drugie,

d)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej wnioskodawcą jest osoba reprezentująca podmiot zatrudniający osobę kierującą pracami zespołu.”;

2)

w § 7:
a)

w ust. 1 po wyrazach „kwalifikowanym podpisem elektronicznym” dodaje się przecinek i wyrazy „podpisem
osobistym”,

b)

w ust. 2:
– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3)	dane kandydata do nagrody: imiona i nazwisko, posiadany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień
w zakresie sztuki albo tytuł profesora, określenie dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej
albo artystycznej, których dotyczy wniosek, oraz miejsce zatrudnienia, a także określenie procentowego
udziału w powstaniu osiągnięcia – w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej;
4)	tytuł (nazwę) i opis osiągnięcia kandydata do nagrody odpowiednio do rodzaju nagrody, której dotyczy
wniosek;”,
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– dodaje się pkt 5–7 w brzmieniu:
„5) podpis wnioskodawcy wraz z określeniem miejscowości i daty sporządzenia wniosku;
6)	oświadczenie wnioskodawcy o zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym
i prawnym;
7)	oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).”,
c)

w ust. 4:
– w pkt 1 po lit. f dodaje się lit. fa i fb w brzmieniu:
„fa) Prezesa Centrum Łukasiewicz – w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Centrum Łukasiewicz,
fb)	radę instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – w przypadku gdy wnioskodawcą
jest dyrektor instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,”,
– w pkt 3 po wyrazach „o nadanie stopnia doktora habilitowanego” dodaje się przecinek i wyrazy „monografią
lub artykułami będącymi podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego”,
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)	wybranych publikacji, patentów, informacji o dorobku artystycznym, autoreferatu kandydata do nagrody, a także przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora recenzji osiągnięcia naukowego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań;”,
– uchyla się pkt 8,

d)

w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a)	nie była promotorem lub recenzentem w postępowaniu o nadanie kandydatowi do nagrody stopnia doktora
lub doktora habilitowanego, oraz”,

e)

w ust. 7 wyrazy „w ust. 4 pkt 5, 7 i 8” zastępuje się wyrazami „w ust. 4 pkt 5 i 7”,

f)

w ust. 8:
– we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „zespołowo” zastępuje się wyrazem „zespołowej”,
– w pkt 1 wyrazy „oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8” zastępuje się wyrazami „oświadczenie,
o którym mowa w ust. 4 pkt 7”;

3)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku zespół wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.”;

4)

w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Rady Ministrów może przyznać w danym roku nie więcej niż 45 nagród.”;

5)

w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Prezes Rady Ministrów nie jest związany opinią zespołu.”;

6)

w § 13:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Prezes Rady Ministrów powołuje w skład zespołu 20 członków posiadających tytuł profesora, z których:”,

b)
7)

w ust. 2 po wyrazach „5 lat” dodaje się wyraz „kalendarzowych”;

w § 14 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) wskazuje przewodniczącego podzespołu, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, w przypadku jego powołania.”;
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w § 15:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu może zdecydować, że posiedzenie zespołu odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)

transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia zespołu,

2)	wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia zespołu mogą
wypowiadać się w toku tego posiedzenia
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się do posiedzeń podzespołów problemowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
z tym że posiedzenie podzespołu problemowego zwołuje jego przewodniczący.”,
b)
9)

uchyla się ust. 4;

w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Za udział w posiedzeniu podzespołu problemowego jego przewodniczącemu oraz pozostałym członkom
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł.”;

10) w § 18 w ust. 2 po wyrazach „w posiedzeniach zespołu” dodaje się wyrazy „i podzespołu problemowego”;
11) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Zespół, o którym mowa w art. 364 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
powołany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, działa do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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Załącznik
Poz. 2503
do rozporządzenia
Załącznik
do rozporządzenia
Prezesa
Rady
Ministrów Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2021 r. (poz. 2503)
z dnia
(poz. )

WZÓR

WZÓR
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW
WNIOSKODAWCA
nazwa podmiotu
imię i nazwisko
pełniona funkcja
adres do korespondencji
numer telefonu
adres poczty elektronicznej
Wnioskuję o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za1):
□ wyróżniającą się rozprawę doktorską
□ wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
□ osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności
wdrożeniowej
KANDYDAT DO NAGRODY2)
imiona i nazwisko
tytuł zawodowy, stopień
naukowy, stopień
w zakresie sztuki, tytuł
profesora
dziedzina nauki albo sztuki
dyscyplina naukowa albo
artystyczna
miejsce zatrudnienia
określenie procentowego
udziału w powstaniu
osiągnięcia3)
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TYTUŁ (NAZWA) I OPIS OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA DO NAGRODY4), 5), 6)

Miejscowość, data, podpis
DOKUMENTY PRZEDKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM
1)
2)
3)
…
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Miejscowość, data, podpis
Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344).
Miejscowość, data, podpis
Ob j aś n ie ni a:
1)
2)
3)
4)

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej należy wpisać dane członków zespołu, rozpoczynając
od danych osoby kierującej pracami zespołu.
Należy wypełnić, jeżeli wniosek dotyczy nagrody zespołowej.
Należy wpisać odpowiednio do rodzaju nagrody:
a) w przypadku nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską:
– tytuł rozprawy doktorskiej,
– zwięzły opis przedmiotu rozprawy doktorskiej,
– datę obrony rozprawy doktorskiej,
– datę nadania stopnia naukowego doktora albo doktora w zakresie sztuki,
– nazwę podmiotu doktoryzującego, w którym zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie nadania
stopnia doktora albo przewód doktorski,
– informację o trybie przygotowania rozprawy doktorskiej,
b) w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora
habilitowanego:
– datę nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego w zakresie
sztuki,
– nazwę podmiotu habilitującego, w którym zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego albo postępowanie habilitacyjne,
– zwięzły opis wyróżniających się osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
c) w przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub
działalności wdrożeniowej, stosownie do zakresu osiągnięcia, zwięzłą informację o:
– publikacjach naukowych kandydata do nagrody,
– przebiegu badań naukowych lub prac rozwojowych, lub działań artystycznych, w wyniku których
zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem,
– w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej – zwięzłą informację o składzie zespołu,
utworzeniu, celach zespołu oraz wskazanie zasięgu jego działania,
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– sposobie wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, lub działań artystycznych,
wraz ze wskazaniem podmiotu, który je wykorzystał, lub
– działaniach podjętych przez kandydata do nagrody, zmierzających do komercjalizacji wyników
działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami lub o wynikach komercjalizacji
przeprowadzonej przez kandydata.
Wskazanie osiągnięcia kandydata do nagrody nie powinno przekraczać 5000 znaków. W przypadku gdy
wskazanie osiągnięcia kandydata do nagrody przekracza dopuszczalną liczbę znaków, należy je sporządzić
w formie odrębnego dokumentu i przedłożyć wraz z wnioskiem.
Należy w szczególności wykazać spełnienie kryteriów określonych w § 3–5 lub § 21 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady
Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 976 oraz z 2021 r. poz. 2503).
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