
 

 

 

Załącznik do uchwały Rady NCN nr 32/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Narodowego Centrum 
Nauki, zwanej w dalszej treści Regulaminu Nagrodą. 
 

2. Nagroda jest jednorazową indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną w drodze 
konkursu.  

 
3. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł brutto. 

 
4. Nagroda jest przyznawana corocznie w trzech obszarach badawczych: 

a) Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, 
b) Nauki ścisłe i techniczne, 
c) Nauki o życiu. 

 
5. Nagroda przyznawana jest młodym uczonym w wieku do 40 lat1, pracującym  

w Polsce. 
 

6. Nagroda jest przyznawana za znaczące osiągnięcie naukowe dokonane w ramach 
badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, 
udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej. 

 
7. Nagrodę przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą: 

a) Dyrektor NCN, 
b) Rada NCN, 
c) Przedstawiciele fundatorów Nagrody. 
Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady NCN. 

 
 

Rozdział II 
Kryteria i tryb wyboru kandydatów do Nagrody  

 
1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: 

 
a) byli członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki, 
b) dotychczasowi Przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, 
c) dotychczasowi członkowie Zespołów Ekspertów NCN powołani do oceny 

wniosków w konkursie Maestro, 
d) dotychczasowi laureaci Nagrody NCN, 
e) inni wybitni naukowcy wskazani przez Dyrektora NCN i Radę NCN. Dyrektor NCN 

i każdy członek Rady ma prawo wskazać jedną osobę. 

                                                           
1 W 2016 roku jako kandydatów do Nagrody można zgłaszać osoby urodzone nie wcześniej niż  
w 1975 r. 



 

 

 

 
2. Rada NCN akceptuje pełną listę naukowców zaproszonych do nominowania 

kandydatów. 
 

3. Każda z osób uprawnionych może zgłosić tylko jedną kandydaturę. 
 

4. Nominacje powinny mieć charakter obiektywny, wolny od konfliktu interesów.  
Konflikt interesów zachodzi, między innymi, kiedy: 

 
a) kandydat współpracował w ciągu ostatnich pięciu lat ze zgłaszającym (udział we 

wspólnych przedsięwzięciach badawczych, wspólne publikacje), 
b) kandydat jest doktorantem lub wypromowanym doktorem osoby zgłaszającej, 
c) kandydata łączy relacja rodzinna lub prawna z wnioskującym. 

 
5. Komisje konkursowe ds. Nagrody tworzą odpowiednie Komisje Rady NCN: Nauk 

Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), 
Nauk o Życiu (K-3). 
 

6. Zgłoszenie kandydata następuje przez złożenie formularza w formie elektronicznej 
lub papierowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego 
Regulaminu, w terminie określonym przez poszczególne komisje konkursowe. 

 
7. Laureatem Nagrody NCN można być tylko raz. 

 

 
Rozdział III 

Procedura wyłaniania laureatów Nagrody 
 

 

1. Procedura wyłaniania laureatów Nagrody przebiega w trzech etapach: 
 

a) Etap I – Komisje konkursowe dokonują oceny kandydatur pod względem 
formalnym (wiek, konflikt interesów) i merytorycznym (znaczenie osiągnięcia 
naukowego) i wybiera dwie kandydatury z każdego z obszarów badawczych. 

b) Etap II – Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady NCN przedstawiają 
wybrane kandydatury Kapitule. 

c) Etap III – Kapituła w głosowaniu dokonuje wyboru laureatów w każdym  
z trzech obszarów badawczych. 
 

2. Całość procedury jest poufna. 
 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Michał Karoński 
 

Przewodniczący Rady  
Narodowego Centrum Nauki                                                                               

 
 



 

 

 

Załącznik do Regulaminu przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO  
NAGRODY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
 

Imię i nazwisko zgłaszającego:  

Imię i nazwisko kandydata do Nagrody:  

Dane kontaktowe kandydata do Nagrody:  

Reprezentowany obszar badawczy: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS) 
nauki ścisłe i techniczne (ST) 
nauki o życiu (NZ) 
 

Osiągnięcie naukowe: (należy sformułować w jednym zdaniu) 
 

Uzasadnienie (do 1800 znaków): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Michał Karoński 
 

Przewodniczący Rady  
Narodowego Centrum Nauki 


