
 

ZARZĄDZENIE Nr 98/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

 

w sprawie Nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego  

w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz umowy  

z dnia 21 marca 2002 r. zawartej pomiędzy prof. Janem Jończykiem a Uniwersytetem 

Wrocławskim zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. W Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje „Fundusz Nagród w dziedzinie 

prawa zabezpieczenia społecznego”, zwany dalej „Funduszem”, pochodzący ze środków 

prywatnych.  

2. Zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowanych z Funduszu określa 

Regulamin Nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia 

społecznego zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący Załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Tracą moc: 

1/ zarządzenie Nr 76/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia  

2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim funduszu nagród  

w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego; 

2/ zarządzenie Nr 75/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 

2008 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 76/2002 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie 

Wrocławskim funduszu nagród w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

      R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 98/2019 
z dnia 11 lipca 2019 r. 
 
 
 

Regulamin Nagrody Uniwersytetu Wrocławskiego  

w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego 

 
 

§ 1.1. Nagroda Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia 

społecznego zwana dalej „Nagrodą” jest przyznana za wyróżniającą się, opublikowaną 

pracę naukową, w szczególności rozprawę doktorską lub inną pracę naukową, która 

powstała po uzyskaniu stopnia doktora, z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego. 

2. Nagroda finansowana jest z pochodzącego ze środków prywatnych „Funduszu 

Nagród w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego”, zwanego dalej „Funduszem”. 

3. Kwalifikacji do Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody powoływana przez Rektora,  

w składzie trzech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 

nauk prawnych. 

4. Nagrody przyznaje Rektor na wniosek Kapituły Nagrody. 

 

§ 2.1. Zgłoszenia prac do Nagrody przyjmuje Kapituła. 

2. Zgłoszenia prac dokonują: autorzy tych prac, promotorzy prac doktorskich lub 

członkowie Kapituły. 

3. Zgłoszenie pracy naukowej następuje przez jej złożenie wraz z uzasadnieniem, 

a w przypadku prac doktorskich – z opinią promotora. 

4. Uzasadnienie lub opinia, o których mowa w ust. 3, powinny wskazywać 

przedmiot badań z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego, jakim zajmował się autor 

zgłoszonej pracy oraz jej znaczenie w rozwoju prawa zabezpieczenia społecznego. 

 

§ 3.1. Nagrody przyznaje się nie częściej niż co dwa lata, z zastrzeżeniem, że w tym 

okresie nie mogą być nagrodzone nie więcej niż dwie prace naukowe. 

2. Nagrody nie przyznaje się w przypadku niezgłoszenia pracy do Kapituły, braku 

pozytywnych opinii, o których mowa w § 2 ust. 3 lub niezakwalifikowania pracy przez 

Kapitułę. 

 

§ 4.1. Wysokość Nagrody wynosi równowartość kwoty od 1500 do 3000 euro: 

a/ za pracę doktorską nie mniej niż równowartość kwoty 1500 euro; 

b/ za pracę naukową, która powstała po uzyskaniu stopnia doktora lub inną monografię 

nie mniej niż równowartość kwoty 2500 euro. 

2. Wysokość Nagrody jest ustalana każdorazowo przez Kapitułę, z uwzględnieniem 

zasady, że dochód z odsetek od kapitału Funduszu ma służyć finansowaniu Nagród  

z zachowaniem realnej wartości kapitału Funduszu. Mając na względzie poziom dochodu  

z odsetek w danym roku Kapituła może przyznać Nagrody w kwotach niższych od kwot 

minimalnych, o których mowa powyżej. 

 

§ 5. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w formie zarządzenia Rektora na 

wniosek Kapituły Nagrody uzgodniony z Fundatorem lub na wniosek Fundatora po 

zasięgnięciu opinii Kapituły. 

 

 


