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Warszawa, 11 maja 2020 r.

Ministerstwo Zdrowia
Departament Kwalifikacji
Medycznych i Nauki

KNN.07.58.2020.E0

Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca
2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli
akademickich (Dz. U. poz. 1150), Państwo Rektorzy uczelni medycznych oraz Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego mogą składać wnioski o nagrody dla
nauczycieli akademickich zatrudnionych w kierowanych przez siebie jednostkach,
w terminie do dnia 30 czerwca, przy czym w przypadku wniosku o nagrodę za znaczące
osiągnięcia

w zakresie

działalności

organizacyjnej

związanej

z

efektywnym

zarządzaniem uczelnią medyczną lub CMKP - do dnia 15 lipca.
Warunki składania wniosków oraz kryteria przyznawania nagród są szczegółowo ujęte
w ww. rozporządzeniu. Mając jednakże na względzie troskę o przejrzystość
opracowanych wniosków, pozwalam sobie prosić Państwa o zwrócenie uwagi na
następujące kwestie:
— Forma złożenia wniosku:
Wniosek należy składać na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik do
rozporządzenia, zakreślając odpowiednie pola, w zależności od rodzaju nagrody,
której wniosek ma dotyczyć. W przypadku nagrody zespołowej należy wypełnić jeden
wniosek, zaś część wniosku pn. „Kandydat do nagrody" należy powtórzyć
odpowiednio do liczby osób objętych wnioskierh i wypełnić indywidualnie dla każdej
z tych osób (w ramach tego samego wniosku).
— Treść wniosku:
Wniosek należy wypełnić pod względem zawartości merytorycznej ściśle według
wymogów określonych w rozporządzeniu,
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stosownie do rodzaju nagrody.

ic-ino-04%-

W ramach

poszczególnych

rodzajów

nagród

przewidziany jest

określony

(szczegółowy) zakres aktywności, który powinien być w sposób klarowny
przedstawiony i poparty konkretnymi osiągnięciami

kandydata /kandydatów do

nagrody.
W części wniosku pn. „Szczegółowy opis osiągnięć Kandydata do nagrody" należy na
wstępie wpisać: rodzaj nagrody z podaniem tytułu (nazwy) osiągnięcia, a następnie
dokonać szczegółowego opisu osiągnięcia.
Udokumentowanie

osiągnięć

powinno

być

zgodne

z

rozporządzeniem,

w szczególności prosimy o pełne dane bibliograficzne publikacji i książek, zawierające
imiona i nazwiska wszystkich autorów (przy współautorstwie), tytuł publikacji, nazwę
wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN,
numer DOI; do wykazu prosimy dołączyć ocenę bibfiometryczną. W odniesieniu z kolei
do osiągnięć polegających na praktycznych zastosowaniu badań, proszę o podanie
szczegółowych informacji co do uzyskanych już efektów, miejsca realizacji badań,
wskazania podmiotów uczestniczących w upraktycznieniu

badań oraz wyrazistym

opisem oddziaływania badań na rzeczywistość społeczną (systemu ochrony zdrowia,
systemu kształcenia), gospodarczą, etc.
W przypadku wniosków o nagrodę za całokształt dorobku, proszę o zwrócenie uwagi na
wymóg stażowy kandydata do nagrody, tj. zatrudnienia jako nauczyciela akademickiego
w uczelniach medycznych lub w CMKP w okresie nie krótszym niż 20 lat oraz uzyskanie
znaczących osiągnięć w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności:
naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej, scharakteryzowanej według
szczegółowych wymogów opisanych w rozporządzeniu.
Wniosek powinien być przygotowany w języku polskim, natomiast dopuszczalne jest
dołączenie rekomendacji w języku obcym, przy czym rekomendację sporządzoną
w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią jej tłumaczenia na
język polski albo angielski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza
przysięgłego.
Proszę Państwa Rektorów i Dyrektora CMKP o zwrócenie uwagi również na właściwe
kwalifikowanie wniosków o nagrody pod względem rodzajowym, tj. wyeliminowanie
przypadków kwalifikowania niejako zamiennie wniosków m.in. o profilu dydaktycznym
na wnioski o profilu organizacyjnym lub odwrotnie.
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Powyższe kwestie pozwoliłam sobie Państwu przytoczyć, analizując uwagi Zespołu
oceniającego w roku poprzednim wnioski o nagrody ministra, powołanego zarządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw
Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 79).
W przypadku zaistnienia ew. problemów związanych z przygotowaniem wniosków,
proszę o kontakt w celu uzyskania wyjaśnień z Departamentem Kwalifikacji Medycznych
i Nauki Ministerstwa Zdrowia').

Z poważaniem,

Małgorzata Zadorożna
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Rozdzielnik:
Prof. dr hab. Adam Krętowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prof. dr hab. Andrzej Drop, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Prof. dr hab. Radzisław Kordek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu,
Prof. dr hab. Bogusław Machaliński, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prof. dr hab. Mirosław VVielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu medycznego,
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, o.o. Rektora Uniwersytetu medycznego im. Piastów Śląskich.
Prof. dr hab. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

) proszę kontaktować się w sprawie wniosków o nagrody drogą e-mailową: e.olesinska@mz.gov.pi
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