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    Uchwała Nr XIV/380/15 

    Rady Miasta Gdańska 

    z dnia 24 września 2015 roku 

 

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta 

Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz § 7 i 8 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik  

do uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 119 poz. 
2300, zm. z 2014 r. poz. 472; 3489), 

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1  
 

Załącznik do uchwały Nr XV/380/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2007 roku 

w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana 

Uphagena, zmienionej uchwałami: Nr XXIX/814/08 Rady Miasta Gdańska z dnia  

30 października 2008 roku oraz Nr LI/1457/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 

roku, otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

      Rady Miasta Gdańska 

 

                      Bogdan Oleszek 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XIV/380/15 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców  

im. Jana Uphagena 

 

1. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe. 

2. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które w roku składania wniosku  

nie ukończyły lub kończą 30 r.ż.  

3. Nagroda przyznawana jest studentom kształcącym się w gdańskich szkołach  

i na gdańskich uczelniach oraz absolwentom tych szkół. 

4. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: 

 a) nauk ścisłych i przyrodniczych 

 b)  nauk humanistycznych i społecznych 

5. Propozycje do Nagrody w obydwu kategoriach z odpowiednim uzasadnieniem składać 

mogą: 

a) rektorzy gdańskich wyższych uczelni,  

b) przewodniczący wydziałów Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,  

c) członkowie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 

d) członkowie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, 

e) Prezydent Miasta Gdańska. 

6. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać: 

a) prezentację kandydata ubiegającego się o Nagrodę, 

b) charakterystykę pracy naukowej, 

c) opis projektu, który kandydat realizuje (współrealizuje) lub zaproszenie na 

 stypendium naukowe, 

d) uzasadnienie napisane przez wnioskodawcę,  

e) rekomendacje osiągnięć kandydata. 

7. Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada w Zespołach Obsługi 

 Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres: Urząd 

 Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12,  

 Gdańsk 80-803. 

8. Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznaje 

 Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Kapituły Nagrody. 

9. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: 

a) przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, 

b) przedstawiciel Politechniki Gdańskiej, 

c) przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 

d) przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 

e) przedstawiciel Akademii Muzycznej w Gdańsku, 

f) przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

g) przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska,  

h) przedstawiciel Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, 

i) przedstawiciel Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, 

j) przedstawiciel Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku,  

k) przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych w Gdańsku. 

10. Kapituła rozpatruje wnioski, wyłania kandydatów do Nagrody w obu kategoriach 

 w głosowaniu tajnym i przedstawia propozycje Prezydentowi.  

11. Nagroda jest nagrodą finansową w wysokości określonej corocznie Zarządzeniem 

 Prezydenta Miasta Gdańska. 

12. Wnioskodawca może zgłosić, co najwyżej dwie kandydatury do Nagrody.  
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Uzasadnienie: 

 

Na wniosek Kapituły Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, 

wprowadza się następujące zmiany do regulaminu Nagrody:  

 

1. pkt.2. w miejsce: „Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym w wieku do 30 r.ż.”, 

wprowadza się: „Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które w roku 

składania wniosku nie ukończyły lub kończą 30 r.ż.”; 

uzasadnienie: doprecyzowanie zapisu w celu jego jednoznacznej interpretacji. 

 

2. pkt.4. lit. b): do kategorii nauk humanistycznych dodano nauki społeczne; 

 uzasadnienie: wśród laureatów Nagrody w kategorii nauk humanistycznych znajdują 

się osoby o osiągnięciach z dziedziny nauk społecznych. 

 

3. pkt. 5. lit. b) w miejsce „Gdańskie Towarzystwo Naukowe” wprowadza się 

„przewodniczący wydziałów Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”; 

 uzasadnienie: doprecyzowanie zapisu określającego przedstawicieli Gdańskiego 

 Towarzystwa Naukowego, którzy mogą zgłaszać wnioski do Nagrody. 

 W Gdańskim Towarzystwie Naukowym jest pięcioro przewodniczących wydziałów. 

 

4. pkt. 5. lit. c) w miejsce „Polska Akademia Nauk” wprowadza się „członkowie 

Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku”; 

 uzasadnienie: doprecyzowanie zapisu określającego przedstawicieli Oddziału Polskiej 

 Akademii Nauk w Gdańsku, którzy mogą zgłaszać wnioski do Nagrody. 

 

5. pkt.5. lit. d): w miejsce „instytucje naukowe z Gdańska” wprowadzono „członkowie 

Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku”; 

uzasadnienie: dokonano modyfikacji listy osób i podmiotów uprawnionych 

do składania wniosków – w związku z ogólnością określenia „instytucje naukowe”  

i brakiem zgłoszeń do Nagrody od tego typu podmiotów, zastąpiono je Stacją 

Naukową Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, powołaną w 2014 roku. 

  

6. pkt.7: w związku z wprowadzaniem przez Urząd Miejski w Gdańsku zmian  

w numeracji oraz lokalizacji poszczególnych Zespołów Obsługi Mieszkańców, w celu 

zachowania ciągłej aktualności zapisu dotyczącego wykazu Zespołów w niniejszym 

regulaminie, dokonano uogólnienia zapisu. 

 

7. pkt. 9.: w celu zapewnienia w składzie Kapituły Nagrody reprezentacji głównych 

publicznych uczelni wyższych w Gdańsku oraz każdego podmiotu uprawnionego  

do składania wniosków, skład Kapituły został poszerzony o przedstawicieli: Akademii 

Muzycznej w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Stacji Naukowej 

Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku. 

 

8. pkt. 10.: doprecyzowano, że Kapituła wyłania kandydatów do Nagrody w obu 

kategoriach w głosowaniu tajnym. 

 


