Załącznik do uchwały Nr LXI/1124/VII/2018
Rady Miasta Poznania
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zasady przyznawania Nagrody Naukowej Miasta Poznania i Regulamin Kapituły
Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania, zwana dalej Nagrodą Naukową przyznawana jest
co roku.

2.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest nieprzyznanie w danym roku Nagrody
Naukowej.
Rozdział 2
Tryb składania wniosków
§2

1.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje:
1) radnym Miasta Poznania;
2) członkom Kapituły, o której mowa w § 4 Regulaminu;
3) dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania;
4) działającym w Poznaniu:
a) stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką,
b) szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.

2.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 kwietnia roku, w którym Nagroda
Naukowa jest przyznawana.

3.

Zgłoszenie kandydata winno zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę kandydata,
2) uzasadnienie wraz z informacją o osiągnięciach lub dorobku naukowym, stanowiących
podstawę do przyznania Nagrody Naukowej,
3) oznaczenie zgłaszającego oraz jego podpis.

4.

Prezydent Miasta Poznania, nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku, umieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania ogłoszenie o terminie
zgłaszania kandydatów wraz z wzorem zgłoszenia.
§3

1.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2,
podlegają badaniu pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 3.

2.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, z zastrzeżeniem ust. 3
pkt 2, zgłaszający wzywany jest do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

3.

Pozostawia się bez rozpoznania:
1) zgłoszenia, które wpłynęły po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2,
2) zgłoszenia zawierające braki formalne, których nie uzupełniono w terminie, o którym
mowa w ust. 2,
3) zgłoszenia

niezawierające

oznaczenia

zgłaszającego

ani

innych

informacji

pozwalających na jego ustalenie,
4) zgłoszenia dotyczące kandydatów, którzy zmarli (w przypadku osób fizycznych) lub
zaprzestali działalności naukowej (w przypadku innych niż osoby fizyczne
kandydatów) przed upływem terminu do zgłoszenia kandydata do Nagrody Naukowej
Miasta Poznania, z wyłączeniem sytuacji, gdy śmierć lub zaprzestanie działalności
dotyczy jednego z kilku kandydatów do nagrody zbiorowej,
5) zgłoszenia dotyczące kandydatów będących członkami Kapituły, o której mowa
w § 4.
4. Wnioski, co do których nie zachodzi żadna okoliczność wskazana w ust. 3 przekazuje się
Kapitule, o której mowa w § 4.
Rozdział 3
Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania
§4
1.

Kapituła Nagrody Naukowej, zwana dalej Kapitułą, dokonuje oceny wniosków pod
względem merytorycznym oraz wskazania nominowanego do Nagrody Naukowej.

2.

Kapituła powoływana jest przez Radę Miasta Poznania na czas trwania kadencji Rady
Miasta Poznania spośród kandydatów wskazanych przez szkoły i uczelnie lub jednostki

naukowe z terenu Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania oraz komisję właściwą
do spraw kultury i nauki Rady Miasta Poznania.
3.

Kapituła składa się z jedenastu osób, w tym:
1) laureata Nagrody Naukowej z roku poprzedniego,
2) jednego przedstawiciela komisji właściwej do spraw kultury i nauki Rady Miasta
Poznania,
3) jednego przedstawiciela Prezydenta Miasta Poznania.

4.

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie powołania Kapituły przygotowuje
komisja właściwa do spraw kultury i nauki Rady Miasta Poznania.

5.

Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie.

6.

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania powołana na podstawie uchwały
NR XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie
ustanowienia

Nagrody

(NR LXXX/417/93

Naukowej

Rady Miejskiej

Miasta

Poznania,

Poznania

z

dnia

zmienianej
20

uchwałami

kwietnia

1993

r.,

NR LXXII/561/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 1998 r., NR XII/87/III/99
Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 1999 r.), działa do końca trwania kadencji
Rady Miasta Poznania 2014-2018.
§5
1.

Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły, wybrany spośród jej członków
bezwzględną większością głosów.

2.

Kapituła obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Pierwsze posiedzenie Kapituły zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Miasta
Poznania nie później, niż 2 miesiące od dnia powołania Kapituły.

4.

Obrady Kapituły są niejawne.

5.

Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§6

1.

Wyboru laureatów do Nagrody Naukowej dokonuje się w głosowaniu niejawnym
w obecności co najmniej sześciu członków Kapituły.

2.

W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

3.

Wyniki swoich prac Kapituła przedstawia Prezydentowi oraz Radzie Miasta Poznania
w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków obecnych podczas
głosowania.

4.

Prezydent Miasta Poznania zatwierdza wybór dokonany przez Kapitułę, o czym
niezwłocznie informuje Radę Miasta Poznania.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§7
1.

Nagroda Naukowa wraz z okolicznościowym dyplomem, wręczana jest przez
Przewodniczącego Rady Miasta Poznania lub jego zastępcę na Uroczystej Sesji Rady
Miasta Poznania, w dniu Święta Patronów Miasta Poznania, tj. 29. czerwca każdego
roku, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

2.

W uzasadnionych przypadkach Nagroda Naukowa Miasta Poznania wręczana jest w
innym terminie, niż wskazany w ust. 1.
§8

1.

Podstawą wypłaty Nagrody Naukowej jest oświadczenie laureata o przyjęciu Nagrody
Naukowej, złożone nie później niż w chwili wręczenia Nagrody Naukowej.

2.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania wypłacana jest laureatowi w terminie 30 dni od dnia
wręczenia Nagrody Naukowej.

