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REGULAMIN 

Konkursu  

„DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE – UŻYTECZNOŚĆ W PRAKTYCE” 

____________________________________ 

  

organizowanego  

przez fundację pod firmą 

 

Fundacja  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 

z siedzibą 

w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 



Preambuła 
 

Zważywszy że: 

(A) celem statutowym Fundacji UAM jest upowszechnianie osiągnieć, w tym  

w szczególności osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych UAM oraz 

wspieranie jednostek naukowych w transferze technologii, innowacji i komer-

cjalizacji wyników prac badawczych;  

(B) w roku 2019 dobiega końca „Dekada Jubileuszowa UAM 2009-2019” i mają 

miejsce obchody Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, w które to 

uroczystości Fundacja UAM jest aktywnie zaangażowana,  

Fundacja UAM na podstawie niniejszego Regulaminu organizuje konkurs „Doskonałość 

w Nauce – Użyteczność w Praktyce”, w którym wyłonieni zostaną wybitni naukowcy 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorientowani na praktykę gospo-

darczą i społeczną, którzy w trakcie Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019 wypraco-

wali szczególne osiągnięcia naukowe o charakterze aplikacyjnym. 

 
§ 1. 

[Definicje] 

1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym Regulaminie pisane  
z wielkich liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim 
zdefiniowane. 

2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć:   
a) Fundacja – fundacja pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza 

w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, wpisana pod numerem KRS 0000052045 do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Reje-
stru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-
wego, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 7810002075; 

b) Kapituła – osoby desygnowane do oceny wyłonienia Laureatów, w składzie 
określonym w niniejszym Regulaminie; 

c) Konkurs – konkurs pn. „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”, or-
ganizowany przez Fundację z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego; 

d) Laureat – zwycięzca Konkursu wyłoniony spośród kandydatów przez Kapitułę 
według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie; 

e) Regulamin – niniejszy Regulamin; 

f) UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

g) Wydział – jeden z wydziałów UAM. 

3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie wygo-
dzie korzystania z egzemplarza Regulaminu. 



 

§ 2. 

[Zakres Regulaminu] 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady Konkursu organizowanego przez 
Fundację z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w ramach działalności statu-
towej Fundacji. 
 

§ 3. 

[Kryteria konkursu] 

1. Kryterium, według którego wyłonieni zostaną Laureaci Konkursu, jest dorobek na-
ukowy oraz osiągnięcia w dziedzinie implementacji wyników badań do praktyki 
gospodarczej i społecznej, dokonane w latach 2009-2019.  

2. W ramach kryterium dorobku naukowego, Kapituła bierze przede wszystkim pod 
uwagę: liczbę i rodzaj opublikowanych publikacji naukowych, udział w konferen-
cjach naukowych, udział w badaniach naukowych i grantach, złożone wnioski 
grantowe i ekspertyzy, osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej, recen-
zje naukowe i wydawnicze. 

3. W ramach kryterium implementacji wyników badań do praktyki gospodarczej  
i społecznej, Kapituła bierze przede wszystkim pod uwagę: uzyskane patenty, wy-
nalazki, wykonane konstrukcje aparatury, osiągnięcia w zakresie wykorzystania 
badań naukowych w gospodarce oraz praktyce społecznej, osiągnięcia w zakresie 
współpracy nauki z biznesem, światem kultury i społeczeństwem.   

 

§ 4. 

[Harmonogram konkursu] 

1. Konkurs rozpocznie się 18 marca 2019 roku i potrwa do 6 maja 2019 roku. 

2. Ogłoszenie o Konkursie wraz z formularzem zgłoszeniowym zostanie opubliko-
wane na stronie internetowej UAM oraz na stronie internetowej Fundacji. 

3. Dziekani Wydziałów wyznaczą po jednym Kandydacie na Laureata Konkursu do 
dnia 19 kwietnia 2019 r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i prze-
słanie go na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o Konkursie. 

4. Kapituła dokona oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie kryteriów opisanych 
w niniejszym Regulaminie i  wyłoni Laureatów do dnia 6 maja 2019 r. 

5. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej UAM oraz na stro-
nie internetowej Fundacji w dniu 6 maja 2019 r. 

6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. podczas Konfe-
rencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości” na terenie UAM. 

 
§ 5. 

[Kapituła] 

1. W skład Kapituły wchodzą: 

a) Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Prorektor UAM ds. nauki i współpracy 
międzynarodowej 



b) Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki – Prorektor UAM ds. informatyzacji oraz 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

c) Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński – Prezes Zarządu Fundacji 

d) Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji 

e) Dr Dominika Narożna – Członek Zarządu Fundacji 

2. Kapitule przewodniczy osoba wybrana spośród Członków Kapituły w głosowaniu 
jawnym.  

 
§ 6. 

[Laureaci] 

1. Laureatami Konkursu zostaną wybitni naukowcy UAM, zorientowani na praktykę 
gospodarczą i społeczną zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym Regula-
minie. 

2. Laureaci Konkursu zostaną wybrani spośród kandydatów zgłoszonych do Konkursu 
przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów UAM. 

3. Każdy z Dziekanów Wydziałów wskazanych w ust. 2 powyżej wyznacza jednego 
kandydata.  

4. Spośród osób wyłonionych w trybie wskazanym w ust. 2 i 3, Kapituła wyłoni nie 
mniej niż 3 i nie więcej niż 5 Laureatów. 

5. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi kandydaturami, Kapituła podejmuje decyzję co 
do: 

a) liczby przydzielonych nagród pieniężnych; 

b) wysokości poszczególnych nagród pieniężnych; 

c) Laureatów; 

6. Głosowanie nad kwestiami wskazanymi w ust. 5 odbywa się jawnie, zwykłą więk-
szością głosów.    

 

§ 7. 

[Nagrody] 

1. Kapituła przyzna od 3 do 5 nagród pieniężnych.  

2. Fundatorem nagród jest Fundacja. 

3. Łączna pula nagród wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), przy 
czym liczba przyznanych nagród oraz ich wysokość pozostanie do decyzji Kapituły 
i uzależniona będzie od osiągnięć Laureatów, o których mowa w § 6 Regulaminu. 

4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane bezpośrednio Laureatom Konkursu. 

5. Warunkiem wydania danemu Uczestnikowi przysługującej mu nagrody pieniężnej 
jest uprzednie dostarczenie przez niego prawidłowo wypełnionego „Oświadczenia 
do celów wypłaty nagrody i spraw podatkowych”, albowiem od wypłaconych na-
gród pieniężnych pobrany zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych, zgod-
nie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 



§ 8.  

[Dane osobowe] 

1. Fundacja przetwarza dane osobowe kandydatów na Laureatów wyłącznie na pod-
stawie zgody danego kandydata lub na podstawie upoważnienia ustawowego, przy 
czym zgoda taka powinna zostać dostarczona  Fundacji wraz z formularzem zgło-
szeniowym. 

2. Fundacja oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony danych 
osobowych kandydatów na Laureatów, stosując do tego celu odpowiednie środki 
organizacyjne i techniczne oraz przetwarzając dane osobowe zgodnie z bez-
względnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, choć nie 
wyłącznie przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000). 

§ 9. 

[Postanowienia porządkowe] 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji. 

2. Fundacja uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania 
przyczyny, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu są wiążące od chwili opubliko-
wania na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, tekstu jednoli-
tego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

3. Wszelkie spory związane z Regulaminem lub wynikające z przyznawania lub wy-
korzystywania dofinansowania rozstrzygane będą w razie takiej konieczności 
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Fundacji, według prawa polskiego  
i w języku polskim. 


