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   Załącznik do Uchwały nr 5595/2018        

            Zarządu Województwa Opolskiego 

            z dnia 04 czerwca 2018 roku 

 

 

Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego 

„Professor Opoliensis" za najważniejszą pracę naukową 

 

§ 1 

1. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis za najważniejszą pracę 

naukową przyznawana jest za ukończoną w okresie ostatniego roku tj. od dnia zakończenia składania 

wniosków roku poprzedniego (zgodnie z § 3 pkt. 4) pracę naukową lub wydaną książkę, która zawiera 

oryginalne elementy naukowe i wywarła lub może wywrzeć istotny wpływ na rozwój nauki i/lub 

regionu, spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) uznanie na forum ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, potwierdzone 

uzyskanymi nagrodami, rekomendacjami lub innymi porównywalnymi formami oceny; 

 

2) praktyczne zastosowanie w życiu społeczno-gospodarczym, procesie kształcenia studentów, 

potwierdzone przez osobę kierującą podmiotem wdrażającym efekty pracy lub opinią 

niezależnego eksperta o możliwości takiego zastosowania. 

2. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego przyznawana jest: 

1) pracownikom naukowym zatrudnionym na uczelniach (publicznych i niepublicznych) 

województwa opolskiego, 

2) pracownikom naukowym zatrudnionym w instytutach naukowo-badawczych województwa 

opolskiego, 

3) pracownikom innych instytucji województwa opolskiego, jeżeli ich praca naukowa spełnia 

warunki, o których mowa w ust. 1, 

4) mieszkańcom województwa opolskiego, jeżeli ich praca naukowa spełnia warunki, o których 

mowa w ust. 1 . 

§ 2 

1. Wniosek o przyznanie nagród mogą składać następujące podmioty z województwa opolskiego: 

1) uczelnie, 

2) instytuty naukowo-badawcze, 

3) organy administracji rządowej i samorządowej, 

4) stowarzyszenia, organizacje naukowe i gospodarcze. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać oprócz pracy, która jest przedmiotem wniosku:  

1) dane osobowe autora lub autorów, 

2) oświadczenie o autorstwie pracy, za którą ma być przyznana nagroda, 

3) niezależną, merytoryczną opinię profesora nie będącego pracownikiem naukowym uczelni 

województwa opolskiego, 

4) kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w § 1 ust. 1, 

5) zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych. 
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3. W szczególnych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe dostarczenie pracy, za autorstwo której ma 

być przyznana nagroda, należy wskazać miejsce, w którym wykorzystywana jest praca będąca 

przedmiotem wniosku lub przedłożyć dokumentację dotyczącą pracy. 

4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu 

Śląskiego) lub listownie na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Edukacji i Rynku Pracy 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

 

5. Termin składania/nadsyłania wniosków upływa 5 lipca, a w przypadku gdy 5 lipca jest dniem 

ustawowo wolnym od pracy – termin składania wniosków upływa następnego dnia roboczego, 

przypadającego po wyżej wymienionej dacie. Decyduje data stempla pocztowego. 

6. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia                              

w terminie 7 dni od dnia powiadomienia w formie listowej, mailowej lub telefonicznej. 

7. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) rezygnacji kandydata, 

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

§ 3 

1. Wnioski o przyznanie Nagrody Professor Opoliensis rekomenduje Kapituła Nagrody, powołana 

przez Marszałka Województwa Opolskiego. Rekomendacja może dotyczyć przyznania nagrody                                  

i/lub wskazywać prace warte wyróżnienia. 

2. W skład Kapituły, o której mowa w ust.1 wchodzą: 

1) Marszałek Województwa Opolskiego lub upoważniony członek Zarządu, odpowiadający                       

za edukację, jako przewodniczący, 

2) rektorzy uczelni województwa opolskiego lub upoważnieni przez nich przedstawiciele władz 

uczelni, 

3) dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych województwa opolskiego lub upoważnieni przez 

nich przedstawiciele władz instytutu, 

4) dyrektor Departament odpowiedzialny za prowadzenie zadań edukacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

3. Marszałek Województwa Opolskiego ustala zasady i tryb działania Kapituły.  

4. Przy podejmowaniu decyzji Kapituła może wystąpić o dodatkową opinię merytoryczną 

niezależnego eksperta dotyczącą danej pracy. 

5. Koszt powyższej ekspertyzy/opinii finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

6. Nagrody i wyróżnienia Professor Opoliensis przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego. 
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§ 4 

1. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego jest nagrodą finansową, na którą przeznacza się                  

do 10.000,00 zł brutto. Ilość, formę oraz wysokość nagród i wyróżnień określa Zarząd Województwa 

Opolskiego. 

2. W przypadku zbiorowego autorstwa, przyznawana jest jedna nagroda/jedno wyróżnienie,                               

w proporcjach określonych przez autorów. 

3. Każdego roku może być przyznana 1 nagroda i nie więcej niż 2 wyróżnienia, wręczane podczas 

regionalnej uroczystości. 

§ 5 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia                

2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

a) Administratorem danych osobowych kandydatów, ubiegających się o niniejszą nagrodę jest 

Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu                           

nr 77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub adresem e-mail: iod@opolskie.pl 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa                 

art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a – ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia                                          

27 kwietnia 2016 r. 

d) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z JRWA. 

f) Kandydat posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

g) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

h) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 

 

§ 6 

1. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia zabezpiecza się w budżecie Województwa Opolskiego. 

2. Obsługę organizacyjno – techniczną prowadzi Departament odpowiedzialny za prowadzenie zadań 

edukacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 


