
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 lipca 2016 r. 

Poz. 1111 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia 14 lipca 2016 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 2016 r. poz. 882) 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 oraz z 2015 r. 

poz. 2224) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształ-

cenia kadr naukowych związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład 

w rozwój i poprawę jakości kształcenia.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Minister powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej „zespołem”, w tym jego przewodniczącego. 

2. W skład zespołu wchodzą nie mniej niż 2 osoby reprezentujące każdą z dziedzin nauki i sztuki. 

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

3) w § 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną;”; 

4) w § 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

lem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”, 

b) w ust. 4: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wybitne osiągnięcia naukowe: 

a) wykaz publikacji związanych z osiągnięciami objętymi wnioskiem, 

b) kopie 2 rekomendacji sporządzonych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilito-

wanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, 

zatrudnione w podmiotach innych niż podmiot, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody;”, 

                                                           
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). 
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– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) kopie 2 rekomendacji sporządzonych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, 

stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, z których 

jedna jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody,”, 

c) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: 

„5. Do wniosku dołącza się kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o nieka-

ralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

6. W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora habili-

towanego, stopnia doktora habilitowanego sztuki, tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki nada-

nego w Polsce, wnioskodawca dołącza do wniosku również oświadczenie, że osoba ta posiada pozycję naukową 

odpowiadającą wymogom określonym w ust. 4 pkt 1 lit. b albo pkt 2 lit. b, wraz z informacją o miejscu jej za-

trudnienia. 

7. Rekomendacja, o której mowa w ust. 6, może być sporządzona w języku obcym. Rekomendację sporzą-

dzoną w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią jej tłumaczenia na język polski albo 

angielski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.”. 

§ 2. Do wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dy-

daktycznej złożonych do dnia 31 marca 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin 




