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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14 Rektora UŚ z dnia 8 marca 2016 r. 
 

Regulamin konkursu o nagrody naukowe „PolarKNOW” 

za osiągnięcia publikacyjne z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań 

projakościowych Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

(tekst jednolity) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu o nagrody naukowe „PolarKNOW” za osiągnięcia publikacyjne  

z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zwanego dalej „Konkursem”) jest Centrum 

Studiów Polarnych z siedzibą przy ul. Będzińskiej 60, w Sosnowcu. 

2. Określenia używane w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1) CSP – Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 

2) WNoZ UŚ – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;  

3) nagrody „PolarKNOW” – pieniężna nagroda naukowa przyznawana w ramach 

Konkursu; 

4) Kandydat – kandydat do nagrody  „PolarKNOW” w Konkursie; 

5) formularz – formularz zgłoszeniowy do Konkursu o nagrodę  „PolarKNOW” 

dostępny na stronie internetowej CSP; 

6) Kapituła - Kapituła nagród „PolarKNOW”. 

3. Nagrody „PolarKNOW” przyznawane w drodze Konkursu są nagrodami pieniężnymi, 

finansowanymi ze środków dotacji projakościowej przyznanej CSP, w ramach 

Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na mocy Uchwały Zarządu Centrum 

Studiów Polarnych nr 5 z dnia 8 listopada 2014 r. w sprawie wspierania działań 

wzmacniających potencjał naukowo-dydaktyczny jednostek tworzących CPS do 

poziomu wiodących ośrodków naukowych w Europie. 

4. Celem Konkursu jest wzmocnienie potencjału naukowego i dydaktycznego WNoZ UŚ 

jako jednostki tworzącej CSP, stymulując działalność naukową przez nagradzanie             

w drodze Konkursu najlepszych prac wyróżniających się pracowników, doktorantów              

i studentów WNoZ UŚ oraz doktorantów CSP afiliowanych przy WNoZ UŚ. 

5. Nagrody „PolarKNOW” są przyznawane w oparciu o wyniki otwartego Konkursu, który 

jest ogłaszany co roku na stronach internetowych WNoZ UŚ 

(http://www.wnoz.us.edu.pl/) oraz CSP (http://www.polarknow.us.edu.pl/). 

6. Konkurs trwa od 20.01.2015 r. do 31.12.2018 r. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych 

konkursach. 

9. Laureata Konkursu wybiera Kapituła. W jej skład wchodzą:  

1) prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek; 

2) prof. dr hab. Ireneusz Malik; 

3) prof. dr hab. Grzegorz Racki; 

http://www.wnoz.us.edu.pl/
http://www.polarknow.us.edu.pl/
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4) prof. zw. dr hab. Jerzy Runge; 

5) dr Andrzej Tyc. 

10. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący wybrany spośród jej członków. 

11. Kapituła podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

Głosowanie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej połowa członków 

Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

 

§ 2 

Przedmiot konkursu 

1. Nagrody „PolarKNOW” wyłonione w ramach Konkursu mogą być przyznane w 

następujących kategoriach:  

1) nagrody naukowe za publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach 

naukowych: 

a) jedna nagroda „Pro terrarum cognitione praemium maximum” w zakresie geografii 

(11 000,00 zł), 

b) jedna nagroda „Pro terrarum cognitione praemium maximum” w zakresie geologii 

(11 000,00 zł), 

c) jedna nagroda „Pro terrarum glacie strictarum exploratione” w zakresie badań 

polarnych (11 000,00 zł); 

2) nagrody za najlepszą oryginalną naukową publikację książkową: 

a) jedna nagroda „Pro terrarum cognitione” w zakresie nauk o Ziemi (11 000,00 zł), 

b) jedna nagroda „Pro terrarum glacie strictarum exploratione” w zakresie badań 

polarnych (11 000,00 zł); 

3) nagrody naukowe za dorobek publikacyjny: 

a) jedna nagroda „Pro terrarum cognitione” w zakresie geografii (6 000,00 zł), 

b) jedna nagroda „Pro terrarum cognitione” w zakresie geologii (6 000,00 zł), 

c) jedna nagroda „Pro terrarum glacie strictarum exploratione” w zakresie badań 

polarnych (6 000,00 zł); 

4) nagrody naukowe za dorobek publikacyjny młodych badaczy: 

a) jedna nagroda „Pro terrarum cognitione” w zakresie geografii (6 000,00 zł), 

b) jedna nagroda „Pro terrarum cognitione” w zakresie geologii (6 000,00 zł), 

c) jedna nagroda „Pro terrarum glacie strictarum exploratione” w zakresie badań 

polarnych (6 000,00 zł); 

5) nagrody naukowe dla początkujących badaczy afiliowanych do WNoZ UŚ, za 

pierwszą w życiu publikację w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie 

Journal Citation Reports i posiadającym aktualny dla roku wydania współczynnik 

wpływu Impact Factor (IF) powyżej 0,5 

 nagrody „Incipere auso” / „Incipere ausae” za każdą pierwszą w życiu 

publikację w zakresie nauk o Ziemi oraz w zakresie badań polarnych 

(2 000,00 zł).  

2. Wysokość nagród „PolarKNOW”   podana w niniejszym regulaminie dotyczy Konkursu 

w roku 2015. W kolejnych latach wysokości poszczególnych nagród będą określane w 

ogłoszeniu konkursowym przygotowywanym corocznie przez Zarząd CSP.  
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§ 3 

Kryteria wyłaniania laureata do nagrody „PolarKNOW” w Konkursie 

1. Nagrody „PolarKNOW”  za publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach 

naukowych przyznaje się autorom najwyżej punktowanych publikacji w czasopismach 

wymienionych w wykazie „A” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwanym 

dalej MNiSW), przy czym dwie nagrody przyznawane są w zakresie dyscyplin 

akademickich:  geografia i geologia oraz jedna w zakresie badań polarnych na 

następujących zasadach:  

1) w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kilku Kandydatów o 

kolejności decyduje aktualny dla roku wydania współczynnik wpływu (Impact 

Factor - IF) czasopisma, w którym ukazała się publikacja;  

2) w przypadku nagrodzonych publikacji wieloautorskich, kwotę nagrody dzieli się 

wyłącznie pomiędzy autorów, którzy wskazali jako jedyną lub pierwszą afiliację 

WNoZ UŚ. Ponadto, w przypadku publikacji wieloautorskich Kandydat 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie, w którym przedstawia 

procentowy udział wszystkich autorów w przygotowaniu publikacji. 100% kwoty 

nagrody może być przyznane autorowi takiej publikacji jeśli jest on wskazany jako 

główny, lub pierwszy (przy kolejności niealfabetycznej), pełni rolę corresponding 

author lub udział procentowy w publikacji jest większy lub równy 50%. W 

przypadku większej liczby autorów z afiliacją WNoZ UŚ pełna kwota nagrody do 

podziału między autorów może być przyznana kiedy suma ich udziału w publikacji 

jest większa lub równa 50%. Mniejszy niż 50% udział autorów z afiliacją WNoZ 

UŚ w publikacji wieloautorskiej skutkuje zmniejszeniem kwoty nagrody do 

podziału o połowę. 

2. Nagrody „PolarKNOW” za najlepszą oryginalną naukową publikację książkową 

przyznaje się za opublikowanie w renomowanym wydawnictwie, przynajmniej o 

zasięgu ogólnopolskim, książki w zakresie nauk o Ziemi lub badań polarnych na 

następujących zasadach:  

1) w Konkursie będą rozpatrywane wnioski dotyczące oryginalnych publikacji 

książkowych – monografii, rozpraw naukowych lub podręczników akademickich. 

W przypadku szczególnej rangi publikacji nagrodzony może być rozdział lub 

rozdziały w monografii naukowej;  

2) redakcje książek będą rozpatrywane pod warunkiem, że redaktor jest także 

jedynym lub głównym autorem znaczącego rozdziału w książce (przy liczbie nie 

więcej niż pięciu autorów rozdziału łącznie);  

3) Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danym roku;  

4) w przypadku nagrodzonych publikacji wieloautorskich, kwotę nagrody w tej 

kategorii dzieli się wyłącznie pomiędzy autorów, którzy wskazali jako jedyną lub 

pierwszą afiliację WNoZ UŚ.  

3. Nagrody „PolarKNOW” za dorobek publikacyjny przyznaje się za sumaryczny 

dorobek punktowy obejmujący maksymalnie 3 wskazane najlepsze prace 

opublikowane w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody w czasopismach 

wymienionych w wykazie A i B MNiSW, punktowanych zgodnie z Komunikatem 
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MNiSW, monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych. Na 

podstawie wniosków zgłoszonych do nagrody ustalane są trzy listy rankingowe, 

odpowiednio w zakresie geologii, geografii oraz badań polarnych. 

4. Nagrody „PolarKNOW” za dorobek publikacyjny młodych badaczy przyznaje się 

pracownikom WNoZ UŚ, którzy do 31 grudnia roku, w którym zostały opublikowane 

prace wchodzące do ocenianego dorobku nie ukończyli 35 roku życia. Podstawą 

ubiegania się o nagrodę jest sumaryczny dorobek punktowy obejmujący maksymalnie 

3 wskazane najlepsze prace opublikowane w roku poprzedzającym rok przyznania 

nagrody w czasopismach wymienionych w wykazie A i B MNiSW, punktowanych 

zgodnie z Komunikatem MNiSW, monografii naukowych i rozdziałów w 

monografiach naukowych. Na podstawie wniosków zgłoszonych do nagrody ustalane 

są trzy listy rankingowe, odpowiednio w zakresie geologii, geografii oraz badań 

polarnych. 

5. Nagrody „PolarKNOW”  dla początkujących młodych badaczy, uczestników studiów 

doktoranckich i studentów za pierwszą w życiu publikację w czasopiśmie naukowym 

znajdującym się w bazie Journal Citation Reports i posiadającym aktualny dla roku 

wydania współczynnik wpływu Impact Factor (IF) powyżej 0,5 przyznawane jest 

pracownikom WNoZ UŚ spełniającym kryterium młodego naukowca w rozumieniu 

art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) oraz uczestnikom studiów doktoranckich  

i studentom WNoZ UŚ i CSP afiliowanym przy WNoZ UŚ. Nagroda może być 

przyznana wyłącznie w przypadku, kiedy Kandydat występuje jako jedyny lub 

pierwszy autor, lub też pełni rolę corresponding author publikacji, o której mowa w § 

2 ust. 1 pkt 5. Warunkiem przyznania nagrody jest również wskazanie jako jedyną lub 

pierwszą afiliację autora na WNoZ UŚ. Kandydat zobowiązany jest dołączyć do 

wniosku oświadczenie, że przedmiotowa publikacja jest jego pierwszą spełniającą 

kryteria nagrody. 

6. Przedstawione do nagród publikacje muszą być wydane w roku poprzedzającym rok 

przyznania nagrody „PolarKNOW”.  

 

§ 4 

Uczestnictwo i zgłoszenia w Konkursie 

1. Podstawą udziału w konkursie „PolarKNOW” jest zgłoszenie formularza, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy może 

złożyć Kandydat. Dopuszcza się proponowanie Kandydatów do nagrody przez 

bezpośredniego przełożonego, Dziekana WNoZ UŚ lub Przewodniczącego CSP,             

z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Kandydata. 

2. Formularz winien zawierać krótką informację dotyczącą znaczenia wyników 

przedstawionych w publikacji /publikacjach/ dla dyscypliny, w ramach której 

przyznaje się nagrodę „PolarKNOW”   (max. 1500 znaków), a w przypadku ubiegania 

się o nagrodę „PolarKNOW”  w zakresie badań polarnych, ponadto zdefiniowanie 

specyficznego znaczenia pracy dla lepszego poznania Arktyki, Antarktyki lub 

regionów okołobiegunowych (max. 2000 znaków). 
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3. Osoba zgłaszająca formularz do Kapituły o nagrodę  „PolarKNOW”  lub do tej 

nagrody zgłoszona, musi mieć w dniu składania wniosku status pracownika WNoZ 

UŚ, słuchacza studiów doktoranckich WNoZ UŚ lub CSP afiliowanego przy WNoZ 

UŚ, lub studenta WNoZ UŚ. W przypadku doktorantów i studentów o nagrodę 

„PolarKNOW” mogą się ubiegać Kandydaci, którzy nie przedłużali okresu studiów z 

powodów innych, niż urlop zdrowotny lub macierzyński. Dodatkowym warunkiem 

ubiegania się o nagrodę „PolarKNOW” w każdej kategorii jest wskazanie WNoZ UŚ 

jako jedynej lub pierwszej afiliacji Kandydata. 

4. Formularze wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do sekretariatu CSP 

przy WNOZ UŚ (pokój 105, e-mail: polarknow@us.edu.pl) w formie elektronicznej 

(wraz z załączonymi publikacjami – pliki PDF, z wyłączeniem publikacji książkowej) 

oraz papierowej (tylko formularz oraz egzemplarz publikacji książkowej). Nabór 

formularzy odbywa się do 15 marca roku, w którym są przyznawane nagrody 

„PolarKNOW”. Wyjątkowo, w roku 2015 nabór formularzy zostanie ogłoszony w 

innym terminie.  

5. Formularze rozpatruje Kapituła, która przedstawia listę laureatów Przewodniczącemu 

CSP oraz Dziekanowi WNoZ. Ogłoszenie listy laureatów i wręczenie dyplomów 

wyróżnień następuje corocznie na specjalnej uroczystości z okazji Dnia Ziemi. 

Wyjątkowo, w roku 2015 nastąpi to w późniejszym terminie. 

6. Członek Kapituły będący jednocześnie wnioskodawcą, promotorem lub opiekunem 

naukowym doktoranta lub studenta zostaje wyłączony z procedury oceny wniosku 

który go dotyczy.  

7. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne. 

 

§ 5 

Zasady przekazywania nagród „PolarKNOW”   

Nagrody „PolarKNOW” przekazywane będą przelewem na konto bankowe w terminie do 30 

dni od daty wyłonienia zwycięzcy w drodze Konkursu. 

 

§ 6 

Podatek 

Organizator Konkursu zobowiązuje się do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych w 

zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10% (art. 

30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

poprzez potrącenie i pobranie kwoty podatku z wypłaconej nagrody pieniężnej należnej 

laureatom. Po rozstrzygnięciu Konkursu, każdy z laureatów, zobowiązany jest przekazać 

Organizatorowi dane niezbędne do dokonania przelewu, w szczególności numer konta 

bankowego, na który nagroda, po pomniejszeniu o należny podatek, zostanie przelana. 
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§ 7 

Odpowiedzialność Organizatora Konkursu 

1. Odpowiedzialność Organizatora Konkursu ogranicza się do liczby i puli nagród 

określonej w Regulaminie. 

2. Organizator Konkursu nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niedokładności, 

niekompletności lub nieprawidłowości danych i informacji podanych przez Kandydata               

w formularzu konkursowym, w tym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 

zamieszczenie w bazie danych i przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemne wyrażenie zgody przez Kandydata na 

przetwarzanie jego danych osobowych podanych na formularzu zgłoszenia. Dane osobowe są 

przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

oraz Polityką Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Uniwersytetu 

Śląskiego. Po ustaniu ich przydatności, dane zostaną poddane anonimizacji. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W załączeniu do zgłoszenia o nagrodę „PolarKNOW” Kandydat winien złożyć pisemne 

zobowiązanie, że w przypadku uzyskania wyróżnienia w jednej z kategorii wymienionych 

w niniejszym regulaminie nie będzie się ubiegać o inną nagrodę naukową ze środków 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w danym roku na podstawie tego samego dorobku 

naukowego. Uzyskanie nagrody „PolarKNOW” nie wyklucza Kandydata z ubiegania się  

w Uniwersytecie Śląskim  w Katowicach o nagrodę za działalność dydaktyczną lub 

organizacyjną. Jedna osoba może uzyskać w danym roku tyko jedną nagrodę 

„PolarKNOW”. 

2. Kandydat może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie po 

powiadomieniu o tym Organizatora Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje 

Przewodniczący CSP, po zasięgnięciu opinii Kapituły. 

 


