
Załącznik do Zarządzenia nr 6/20 z dnia 20 stycznia2020 roku dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka” w sprawie ustanowienia nagród oraz określenia zasad ubiegania się i ich przyznawania pracownikom 
naukowym Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wykazujących wyróżniającą  aktywność naukową 
 

REGULAMIN 
USTANOWIENIA NAGRÓD ORAZ OKREŚLENIA ZASAD 

 UBIEGANIA SIĘ I ICH PRZYZNAWANIA PRACOWNIKOM NAUKOWYM  
 INSTYTUTU„POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” 

 
§ 1. 

  
1. W Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, zwanym dalej Instytutem, ustanawia 

się nagrody za działalność naukową:  
1) nagrodę naukową - przyznawaną za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę 

naukową (lub cykl prac)z dziedziny nauk medycznych reprezentatywnych dla 
Instytutu,  

2) nagrodę za całokształt dokonań naukowych - za publikacje, kierowanie i 
uczestnictwo w grantach, inne rodzaje aktywności naukowej, 

3) nagrodę dla autora oryginalnego artykułu naukowego opublikowanego po 1 
stycznia 2019 roku. 

2. Nagroda naukowa przyznawana jest corocznie za wyróżniającą się (najlepszą) pracę 
opublikowaną w minionym roku.  

3. Nagroda za całokształt dokonań naukowych przyznawana jest co cztery lata. 
4. Nagroda dla autora oryginalnego artykułu naukowego przyznawana jest dla artykułu  

opublikowanego po 1 stycznia 2019 r. 
5. Wysokość nagród, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 i 2 będzie ustalana przez dyrektora 

Instytutu w każdym roku, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji finansowej Instytutu.  
6. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 3 wypłacana będzie ze środków będących w 

dyspozycji zastępcy dyrektora ds. nauki, z uwzględnieniem możliwości finansowych 
Instytutu. W przypadku braku takich środków zastępca dyrektora ds. nauki może podjąć 
decyzję o zawieszeniu lub zaprzestaniu przyznawania nagrody. 

 
§ 2. 

 
1. Oceny prac i dorobku naukowego wymienionych w §1 ust. 1 pkt. 1 i 2 dokonuje Komisja 

nagród, zwana dalej Komisją, powoływaną przez Dyrektora Instytutu na okres kadencji 
Rady Naukowej Instytutu.  

2. Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów.  

3. Przewodniczący Komisji ustala harmonogram prac i zwołuje zebrania Komisji, sporządza 
sprawozdanie z działania Komisji i przekazuje je (po podpisaniu przez członków Komisji) 
dyrektorowi Instytutu i zastępcy dyrektora ds. nauki w terminie do 30 czerwca roku 
przyznania nagrody. 

4. Członek Komisji, który zgłosił wniosek o przyznanie nagrody i/lub który jest kandydatem 
do nagrody, nie bierze udziału w pracach Komisji nad wnioskiem go dotyczącym. 

 
 
 
 
 



Nagroda naukowa 
Kategorie nagrody 

 
§ 3. 

 
1. Nagroda naukowa przyznawana jest w dwóch kategoriach:  

1) dla młodego naukowca – przeznaczona dla osób, które nie przekroczyły 35. roku 
życia, z możliwością wydłużenia tego okresu o czas urlopów zdrowotnych, 
wychowawczych, jednak nie dłużej niż o 2 lata,  

2)  otwartej.  
2. W obu kategoriach nagradzany jest tylko pierwszy autor publikacji. Pozostali autorzy, 

zarówno pracownicy Instytutu, jak i osoby spoza Instytutu, otrzymują jedynie dyplomy 
za współautorstwo.  

3. Corocznie przyznawane są dwie nagrody naukowe, po jednej w każdej kategorii.  
4.  Praca w jednym roku może dostać tylko jedną nagrodę, tzn. nagrodzony młody 

naukowiec nie może otrzymać za tę samą pracę nagrody w kategorii otwartej.  
 

Zgłaszanie wniosków o nagrodę 
 

§ 4. 
 
1. Zgłoszenie pracy do nagrody naukowej następuje poprzez złożenie wypełnionego i 

podpisanego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
2. Do składanego wniosku należy dołączyć pracę zgłaszaną do nagrody.  
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są do Komisji nagród, w terminie 

przez nią określonym i ogłoszonym w Intranecie.  
 

§ 5. 
 
1. Z wnioskami o przyznanie nagrody naukowej mogą samodzielnie występować autorzy 

prac.  
2. Wniosek może być złożony również przez kierownika jednostki organizacyjnej 

zatrudniającej danego pracownika lub przez przewodniczącego Komisji ds. Nauki Rady 
Naukowej Instytutu.  

 
Ocena prac i przyznawanie nagród naukowych 

§ 6. 
 
1. Kryteria oceny pracy zgłoszonej we wniosku o nagrodę naukową obejmują 5 elementów:  

1) IF – od 1 do 5 pkt,  
2) oryginalność problemu – od 1 do 5 pkt,  
3) metody/narzędzia – od 1 do 5 pkt,  
4) liczebność próby – od 1 do 3 pkt,  
5)  liczba ośrodków – od 1 do 3 pkt.  

2. Punkty, w skali określonej w ust. 1, odrębnie przyznaje każdy członek Komisji. 
3. Ostateczną ocenę pracy stanowi średnia uzyskanej punktacji od poszczególnych członków 

Komisji.  
 



§ 7. 
 
1. Członkowie Komisji wypełniają formularze oceny wniosków, których wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
2. Komisja na zebraniu zwołanym przez przewodniczącego, na podstawie oceny prac 

według kryteriów określonych w §6, dokonuje przeglądu sporządzonych ocen i wyboru 
prac nagrodzonych - po jednej dla każdej kategorii, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Komisja ma prawo nieprzyznania nagrody, jeśli żadna ze zgłoszonych prac nie spełni jej 
oczekiwań.  

 
Nagrody za całokształt dokonań naukowych 

Kategorie nagrody 
§ 8. 

 
1. Nagroda za całokształt dokonań naukowych przyznawana jest w dwóch kategoriach:  

1) indywidualnej,  
2) zespołowej.  

2. W przypadku nagrody zespołowej, zgłaszane publikacje powinny obejmować te, w 
których udział członków zespołu badawczego złożonego z pracowników Instytutu był 
znaczący (powyżej 50%).  

3. W przypadku zespołu złożonego zarówno z pracowników Instytutu, jak i osób spoza 
Instytutu, osoby spoza Instytutu otrzymują jedynie dyplomy.  

 
Zgłaszanie wniosków o nagrodę 

§ 9. 
 
1. Zgłoszenie do nagrody za całokształt dokonań naukowych następuje poprzez złożenie 

wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).  
2. Do składanego wniosku należy dołączyć wykaz publikowanych prac wraz z podaniem 

pełnej informacji bibliograficznej, wykaz grantów, w których kandydat do nagrody 
sprawował kierownictwo lub w których uczestniczył oraz określić inne rodzaje 
aktywności naukowej.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są do Komisji nagród, w terminie 
przez nią określonymi ogłoszonym w Intranecie.  

§ 10. 
 
1. Z wnioskami o przyznanie nagrody za całokształt dokonań naukowych mogą 

samodzielnie występować autorzy prac.  
2. Wniosek może być złożony również przez kierownika jednostki organizacyjnej 

zatrudniającej danego pracownika lub przez przewodniczącego Komisji ds. Nauki Rady 
Naukowej Instytutu. 

 
Ocena dokonań naukowych i przyznawanie nagród 

 
§ 11. 

 
1. Kryteria przyznawania nagrody za całokształt obejmują:  

1) publikacje, niezależnie od kolejności autorstwa,  
2) kierowanie i uczestnictwo w grantach,  



3) inne rodzaje aktywności naukowej.  
 

§ 12. 
 
1. Członkowie Komisji wypełniają formularze oceny wniosków, których wzór stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  
2. Komisja nagród na zebraniu zwołanym przez Przewodniczącego, na podstawie oceny 

dorobku kandydata według zasad określonych w §11, dokonuje wyboru nagrodzonej 
osoby lub zespołu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3.  Komisja ma prawo nieprzyznania nagrody za całokształt dokonań naukowych, jeśli uzna, 
że zgłoszeni kandydaci nie spełniają stawianych wymogów. 

 
 

Nagroda dla autora oryginalnego artykułu naukowego 
opublikowanego po 1 stycznia 2019 r. 

 
§ 13. 

 
1. Warunkiem przyznania nagrody pracownikowi naukowemu Instytutu „Pomnik-Centrum 

Zdrowia Dziecka”,  zwanego  dalej  Instytutem, w  postaci  przyznania  nagrody  zastępcy 
dyrektora ds. nauki jest opublikowanie oryginalnego artykułu naukowego oraz łączne 
spełnienie wymagań określonych w ust. 2-5.  

2. Autor opublikowanego artykułu naukowego musi posiadać wyłączną afiliację Instytutu 
oraz zgłosić artykuł do Biblioteki i Informacji Naukowej Instytutu (zarejestrowany w 
bazie Bibliografii Publikacji Pracowników Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka”). 

3. Oryginalny artykuł naukowy prezentuje wyniki oryginalnych badań o charakterze 
empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. Składa się z co najmniej 
czterech głównych części: wprowadzenia (Introduction), materiałów i metod (Materials & 
Methods), wyników (Results), dyskusji (Discussion). Oryginalnym artykułem naukowym 
nie są: komunikat o wynikach badań, studium przypadku oraz wytyczne/guidelines. 

4. Oryginalny artykuł naukowy powinien być opublikowany w czasopiśmie naukowym 
znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i przypisanym współczynnikiem 
Impact Factor (IF) oraz wymieniony na liście czasopism punktowanych, zgodnie z 
rozporządzeniami ministra właściwego ds.  nauki, w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu. 

5. Nagroda może być przyznana po opublikowaniu artykułu naukowego. O dacie 
opublikowania artykułu decyduje końcowa data wydania (nie podlegają ocenie tzw. 
szczotki drukarskie, prace w druku, Epub Ahead of Print, Early View, Early Bird, First 
On-line, In Press, Accepted Manuscript). 

 
Zgłaszanie wniosku o nagrodę 

§ 14. 
 
1. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 3 jest przyznawana na wniosek pierwszego 

autora, autora korespondencyjnego (osoba zgłaszająca manuskrypt) lub ostatniego autora 
(senior author). 

2. Wniosek o przyznanie nagrody rozpatrywany jest przez zastępcę dyrektora ds. nauki w 
trybie ciągłym. 



3. Wzór wniosku, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu. 

4. Tryb i forma przyznawania nagrody może ulec zmianie w przypadku zmian w 
prawodawstwie. 

5. Nagrodę otrzymują w kolejności: pierwszy autor (nagroda w całości), jeśli wśród 
pracowników naukowych Instytutu nie ma pierwszego autora publikacji to nagrodę 
otrzymuje autor korespondencyjny (osoba zgłaszająca manuskrypt), jeśli i takiej osoby nie 
ma to nagrodę ostatecznie otrzymuje pracownik Instytutu będący ostatnim autorem 
(senior author) z uwzględnieniem zapisów w §13 ust. 1. 

6. Wysokość nagrody uzależniona jest od ilości punktów przyznanych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wg ogłoszonej listy czasopism: 
a. za każdą publikację w ramach I grupy 100 pkt - nagroda 3000 PLN  
b. za każdą publikację w ramach II grupy 140 pkt - nagroda 5000 PLN 
c. za każdą publikację w ramach III grupy 200 pkt - nagroda 8000 PLN. 

7. Wniosek o przyznanie nagrody, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 3 należy złożyć najpóźniej 
do ostatniego dnia roboczego m-ca marca w roku następującym po roku opublikowania 
zgłaszanego artykułu. 

 
Informacja o nagrodach i nagrodzonych 

 
§ 15. 

 
Informacja o przyznaniu nagród i osobach nagrodzonych publikowana jest na stronie 
internetowej i intranetowej Instytutu, przekazywana do Polskiej Akademii Nauk, a w miarę 
możliwości również rozpowszechniana w czasopismach specjalistycznych. 
 


