
 

 
Wewnętrzne / Internal Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.; Polfa Warszawa S.A. 

9 maja 2022 r. 

 

Regulamin przyznawania 

Nagrody i Medalu im. Romana Kaliszana  

przez 

Naukową Fundację Polpharmy (Fundację),  Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed),  oraz Gdańskie 

Towarzystwo Naukowe (GTN) 

Naukowcom za wybitne osiągnięcie badawcze z zakresu nauk biomedycznych lub 

biofarmaceutycznych otwierające nowe możliwości aplikacyjne w medycynie i farmacji  

  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin przyznawania Nagrody i Medalu im. Romana Kaliszana, zwany dalej Regulaminem, 

określa zasady wyłaniania Laureata 

2. Nagrodę i Medal można otrzymać tylko jeden raz. 

3. Wysokość Nagrody stanowi równowartość 5.000,00 EUR (przeliczanej według średniego kursu 

Euro wg. NBP - aktualnego na dzień wyłonienia Laureata). 

4. Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody i Medalu, przewidywany termin 

rozstrzygnięcia konkursu oraz jego wyniki są ogłaszane na stronach internetowych Fundacji, 

GUMed oraz GTN. 

5. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 3 i §4, liczy siedmiu członków: Rektor GUMed zgłasza 

trzech, Prezes GTN jednego oraz Prezes Zarządu Fundacji trzech przedstawicieli – członków 

Naukowej Rady Fundacji. 

6. Kapituła, o której mowa w § 4, składa się z 5 członków: po dwie osoby zgłaszają Rektor GUMed 

i Prezes Fundacji, a jednego członka zgłasza Prezesa GTN. 

7. Komisja Konkursowa oraz Kapituła wybierają na pierwszym posiedzeniu przewodniczących 

prowadzących obrady. 

8. Obsługę administracyjną Komisji Konkursowej zapewnia Zarząd Fundacji. 

9. Obsługę administracyjną Kapituły zapewnia GUMed. 

§ 2 

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą dotyczyć uczonych, którzy spełniają łącznie następujące 

wymogi formalne: 

a) posiadają stopień naukowy doktora,  

b) mogą wykazać się szczególnie ważnym osiągnięciem badawczym. 

c) nie są zatrudnieni w przemyśle farmaceutycznym. 

Przez zatrudnienie rozumie się powołanie w skład organów podmiotów gospodarczych sektora 
farmaceutycznego lub zatrudnienie w podmiotach tego sektora na podstawie umowy o pracę. 

TRYB WYŁANIANIA KANDYDATÓW 

§ 3 
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1. Procedura wyłaniania kandydatów do Nagrody i Medalu ma charakter trzyetapowy. 
2. W pierwszym etapie, kandydatów do Nagrody i Medalu zgłaszają zaproszeni imiennie przez 

Komisję Konkursową wybitni przedstawiciele nauki, zwani w dalszej części wnioskodawcami. 

3. Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jednego kandydata. 
4. Zgłoszenia można dokonać rejestrując się na portalu Fundacji pod adresem: https://cyfrowa-

fundacja.polpharma.pl/admin/competitions. 
5. Wniosek o Nagrodę i Medal – podpisany imieniem i nazwiskiem – winien określać istotę i 

znaczenie osiągnięcia zgłaszanego do Nagrody i Medalu oraz miejsce jego opublikowania lub 
upowszechnienia, Redakcja wniosku powinna umożliwić recenzentom ocenę osiągnięcia według 
punktów wskazanych w pkt. 13. 

6. Wnioskodawca może przedstawić dodatkowe informacje lub dokumenty związane z 
rekomendowanym osiągnięciem, jeśli uzna to za istotne. 

7. Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności faktu zgłoszenia kandydata. 

8. Komisja na żadnym etapie procedury nie powiadamia kandydatów o ich zgłoszeniu. 

9. Do Nagrody i Medalu nie mogą nominować ani być nominowani członkowie Komisji Konkursowej, 
jak również osoby wchodzące w skład Kapituły, dokonującej ostatecznego wyboru 
Nagrodzonego. 

10. Wniosek o Nagrodę i Medal może zostać cofnięty na prośbę wnioskodawcy. 

11. Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oraz wstępnej merytorycznej oceny zgłoszonych 
wniosków i nominuje kandydatów do udziału w drugim etapie konkursu. 

12. W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa wyznacza recenzentów, z których każdy 
dokonuje oceny wszystkich wniosków w celu uzyskania potwierdzenia jakości, oryginalności i 
znaczenia osiągnięć naukowych kandydatów wyłonionych zgodnie z pkt.11. 

13. Przedmiotem oceny recenzentów nie jest całokształt dorobku kandydata, ale wyłącznie 
znaczenie zgłoszonego do Nagrody i Medalu, precyzyjnie zdefiniowanego osiągnięcia z ostatnich 
10 lat poprzedzających zgłoszenie dokonane na podstawie niniejszego Regulaminu. 

14. Recenzenci oceniają w szczególności: 

a. wartość naukową i oryginalność osiągnięcia, 

b. znaczenie osiągnięcia dla rozwoju nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych,  

c. aplikacyjne znaczenie osiągnięcia dla medycyny i farmacji.  

15. Komisja Konkursowa dokłada wszelkich starań, aby wybrani wnioskodawcy i recenzenci nie 
mieli z kandydatami zgłoszonymi do Nagrody i Medalu jakichkolwiek rzeczywistych bądź poten-
cjalnych konfliktów interesów. Eksperci, członkowie Komisji Konkursowej i Kapituły są zobowią-
zani do rezygnacji z uczestnictwa w procedurze konkursowej w przypadku występowania mię-
dzy nimi a kandydatami konfliktu interesów, a w szczególności, gdy: 

a. istnieje bezpośrednia zależność służbowa między recenzentem a nominowanym,  

b. istnieją związki rodzinne z nominowanym,  

c. ich własna działalność naukowa miała merytoryczny wpływ na powstanie zgłoszonego do 
Nagrody i Medalu osiągnięcia,  

d. aktualnie lub w przeszłości doszło do konfliktów osobistych z nominowanym. 
16. Recenzenci oraz członkowie Komisji Konkursowej i Kapituły zobowiązani są do zachowania po-

ufności o uczestnictwie w procedurze konkursowej Nagrody i Medalu. 
17. Lista wnioskodawców i recenzentów jest poufna. 

 WYŁANIANIE LAUREATA 

§ 4 

1. Komisja Konkursowa na podstawie opinii przedstawionych przez wnioskodawców i 

recenzentów ustala listę rankingową trzech najlepiej ocenionych kandydatów. 

2. Ostatecznego wyboru osoby nagrodzonej spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez 

Komisję Konkursową dokonuje Kapituła Nagrody i Medalu.  
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3. Kapituła może nie przyznać Nagrody i Medalu w danym roku kalendarzowym. 

4. Spośród kandydatów nominowanych do decyzji Kapituły a nienagrodzonych w danym roku, 

Komisja Konkursowa może wskazać uprawnionych do udziału w konkursie w następnych 

latach bez konieczności uzyskania przez nich kolejnej nominacji w trybie § 3 ust. 2. 

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 5 

 
1. Wszelkie materiały z obrad Kapituły oraz Komisji Konkursowej oraz sporządzane na piśmie 

opinie - zebrane w trakcie procedury konkursowej stają się własnością Fundacji i nie mogą 
być ujawniane osobom trzecim.  

2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on 
uchwalony. 

3. Wszyscy wnioskodawcy, o których mowa w § 3 ust. 2 zostaną poinformowani o wynikach 
postępowania konkursowego. 

4. Nazwisko nagrodzonego publikowane jest na stronach internetowych Fundacji, GUMed oraz 
GTN. 

5. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Laureata na przyjęcie Nagrody - Organizatorzy 
konkursu zastrzegają sobie prawo upowszechniania informacji o rezultacie konkursu, w tym o 
dorobku naukowym nagrodzonego, także za pośrednictwem Internetu i innych mediów. 

6. Niniejszy regulamin został przyjęty i zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli 
Fundacji, GUMed oraz GTN w dniu 9 maja 2022 r.i z tym dniem wchodzi on w życie. Każda ze 
stron otrzymuje po dwa egzemplarze Regulaminu. 

 

 


