
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 161/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

 

 

w sprawie I edycji Nagrody Heisiga w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

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

i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1.1. W Uniwersytecie Wrocławskim przeprowadza się konkurs o Nagrodę Heisiga za wybitne 

i nowatorskie osiągnięcia naukowe, Nagroda pochodzi ze środków prywatnych Fundatora.  

 

2. Zasady oraz tryb przyznawania Nagrody Heisiga określa Regulamin I edycji Nagrody 

Heisiga za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe, zwany dalej „Regulaminem”, 

stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

  

 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 161/2020 
z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

 

Regulamin I edycji Nagrody Heisiga  

za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe 
 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Heisiga za 

wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe, zwanego dalej „konkursem”. 

2. Fundatorem Nagrody Heisiga, zwanej dalej „Nagrodą”, jest prof. dr dr h.c. Norbert 

Heisig, emerytowany profesor nauk medycznych, doktor honoris causa Uniwersytetu 

Wrocławskiego, założyciel oraz wieloletni prezes Niemiecko-Polskiego Towarzystwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego.  

3. Nagroda została ustanowiona przez Fundatora w 2020 roku w duchu porozumienia 

polsko-niemieckiego i jest przyznawana raz na dwa lata na Uniwersytecie Wrocławskim. 

4. Nagroda jest przyznawana badaczce lub badaczowi pracującemu w Polsce, którego 

dorobek w skali nauki światowej jest uznawany za wybitny i nowatorski w swojej 

dziedzinie. 

5. Niniejsza edycja Nagrody jest realizowana zgodnie z Regulaminem Nagrody 

zaproponowanym przez jej Fundatora w dniu 1 października 2020 roku, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

6. Wysokość Nagrody przyznawanej badaczce/badaczowi wynosi 200 000 zł. Nagroda 

zostanie przekazana w formie czeku. 

§ 2 

1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłosić uczelnie biorące udział w programie Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu. 

2. Każdej uczelni przysługuje prawo zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata/tki do 

Nagrody. 

§ 3 

1. Uczelnie wyłaniają kandydatów do Nagrody w ramach wewnętrznych procedur.  

2. Uczelnie, zgłaszając kandydata/kę do Nagrody, proponują dwóch kandydatów na 

recenzentów jego/jej kandydatury. 

3. Kandydatury zgłaszane do Nagrody muszą zostać poparte przez Senaty zgłaszających 

uczelni. 

§ 4 

1. Zgłoszenie obejmuje:  

1) życiorys kandydata/tki do Nagrody, opis jego/jej dorobku naukowego z lat 2011-

2020 wraz z przedstawieniem tych osiągnięć kandydata/tki, które w skali nauki 

światowej mają charakter wybitny i nowatorski (w języku polskim i angielskim); 

2) życiorysy kandydatów na recenzentów i opisy ich dorobków w kontekście aktywności 

naukowej kandydata do Nagrody (w języku polskim); 

3) kopie odpowiednich publikacji naukowych lub publikacji książkowych (preferowana 

wersja elektroniczna na płytce CD) związanych z osiągnięciem naukowym. 

2. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:  

Uniwersytet Wrocławski, 

Biuro Rektora - Sekretariat Rektora, 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

z dopiskiem „konkurs o Nagrodę Heisiga” 

 

 



 

 

 

 

 

do dnia 15 marca 2021 roku, zgodnie z harmonogramem konkursu określonym w § 6 

niniejszego Regulaminu. O dochowaniu terminu nadsyłania zgłoszenia decyduje data 

stempla pocztowego.  

W przypadku braków formalnych zgłoszenia, Rektor zawiadamia zgłaszającego o zakresie 

i charakterze tych braków. Zgłaszający jest zobowiązany do usunięcia ich  

w wyznaczonym mu terminie. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie 

skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania. 

§ 5 

1. Po zapoznaniu się z charakterystyką dorobku naukowego kandydatów do Nagrody, 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wnioskuje do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

o powołanie Kuratorium Nagrody, zwanego dalej „Kuratorium”. Kuratorium tworzą: 

Przewodniczący Kuratorium oraz czterech członków. Skład Kuratorium jest jawny  

i podlega udostępnieniu na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Wskazując członków Kuratorium, Rektor dba o pozycję naukową oraz merytoryczną 

odpowiedniość dorobku naukowego jego członków i dorobku kandydatów do Nagrody. 

3. Uchwały Kuratorium podejmowane są w głosowaniu, przy zachowaniu zwykłej większości 

głosów.  

4. Kuratorium wybiera po jednym recenzencie dla każdego z kandydatów do Nagrody  

i kieruje ich dorobek do recenzji. 

5. Po skompletowaniu recenzji, w oparciu o ich treść i dokumentację zawartą w zgłoszeniu, 

Kuratorium wyłania trzech kandydatów nominowanych do Nagrody i przekazuje 

nominacje Rektorowi. 

6. Rektor przedkłada Komitetowi Nagrody, zwanemu dalej „Komitetem” wskazanemu  

w Regulaminie Nagrody, dokumentację dotyczącą nominowanych i wyznacza termin 

posiedzenia Komitetu. 

7. W czasie posiedzenia Komitetu laureat/tka Nagrody jest wyłaniany/a w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. Werdykt Komitetu jest ostateczny. 

8. Członkowie Kuratorium oraz Komitetu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich 

informacji uzyskanych w wyniku podejmowanych działań w ramach ogłoszonego 

konkursu o Nagrodę Heisiga. 

9. Celem ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu trójka badaczy nominowanych do Nagrody 

zostanie zaproszona na Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie 

Wrocławskim. W trakcie uroczystości Rektor wręczy dwóm nominowanym pamiątkowe 

dyplomy, zaś laureatce/owi akt przyznania Nagrody, pamiątkowy Złoty Medal oraz czek  

z kwotą Nagrody.  

10. Laureat Nagrody, w dogodnym czasie, na zaproszenie Prezydenta Miasta Wrocławia 

wygłosi Wykład Mistrzowski we wrocławskim Ratuszu. 

11. Laureat Nagrody zostaje członkiem Rady Naukowej przy Rektorze Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

§ 6 

1. Konkurs jest realizowany według następującego harmonogramu: 

1) I edycja konkursu realizowana jest w okresie 1 grudnia 2020 roku – 1 października 

2021 roku; 

2) do 31 grudnia 2020 roku listy z zaproszeniem do wzięcia udziału w I edycji wraz  

z Regulaminem Nagrody zostaną rozesłane do uczelni zgłaszających kandydatów do 

Nagrody; 

3) dokumenty zawierające zgłoszenia kandydatów do Nagrody i propozycje recenzentów 

wraz z odpowiednimi uchwałami Senatów uczelni należy przekazać na adres 

wskazany w § 4 ust. 2 Regulaminu do 15 marca 2021 roku;  

4) skład Kuratorium I edycji Nagrody zostanie ustalony do 28 kwietnia 2021 roku; 

5) Kuratorium wyłoni recenzentów i skieruje dokumenty kandydatów do recenzji do 14 

maja 2021 roku; 

6) przygotowane recenzje zostaną przekazane do Przewodniczącego Kuratorium do 30 

czerwca 2021 roku; 

 

 



 

 

 

 

 

7) Kuratorium podejmuje uchwałę o nominowaniu trzech kandydatów do Nagrody do 31 

lipca 2021 roku; 

8) Komitet Nagrody podejmuje decyzję o wskazaniu laureata/tki Nagrody do 31 sierpnia 

2021 roku. 

2. Zastrzega się, że na wniosek Kuratorium istnieje możliwość nieprzyznania przez Komitet 

Nagrody. 

§ 7 

1. Administratorem, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w odniesieniu do danych 

osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu jest Uniwersytet Wrocławski. Klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik Nr 3 do 

niniejszego Regulaminu.  

2. Uczelnia przesyłająca zgłoszenie kandydata i propozycję recenzentów, zobowiązuje się do 

wypełnienia obowiązku informacyjnego, spoczywającego na Uniwersytecie Wrocławskim 

zgodnie z art. 14 RODO, poprzez zapoznanie tych osób z Klauzulą informacyjną zawartą  
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu.  

3. Oświadczenia kandydatów do Nagrody i kandydatów na recenzentów w przedmiocie 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w przedmiocie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie wizerunku stanowią Załącznik Nr 4 do Regulaminu. Oświadczenia 

należy dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w § 4. 

4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo pozostawienia materiałów nadesłanych  

w związku z konkursem.  

 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

 

 

Wrocław, 21 grudnia 2020 r.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 

Nagroda Heisiga za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe 

Regulamin Nagrody 
 

§ 1 

1. Nagroda została ustanowiona przez Fundatora w 2020 roku w duchu porozumienia 

polsko-niemieckiego i jest przyznawana raz na dwa lata na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Wysokość Nagrody wynosi 200 000 zł. 

2. Po śmierci Fundatora kapitał przeznaczony na finansowanie Nagrody zostanie ulokowany 

w funduszu specjalnym zarządzanym przez Fundację Norberta i Barbary Heisigów.  

§ 2 

1. W skład Komitetu Nagrody wchodzą obecnie: 

1/ Prezes Zarządu Fundacji Norberta i Barbary Heisigów (przewodniczący Komitetu),  

2/ Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 

3/ Prof. dr hab. Zdzisław Latajka – były Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,  

4/ Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia, 

5/ Dr Maciej Łagiewski – Dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia (sekretarz Komitetu). 

2. Członków Komitetu Nagrody powołuje na czas nieokreślony Fundator Nagrody.  

W razie odejścia jednego z członków Komitetu, pozostali członkowie wybierają jego 

następcę większością głosów.  

§ 3 

1. Kuratorium Nagrody składa się z pięciu członków, wybieranych na okres pięciu lat przez 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Rektora.  

2. Konkurs o Nagrodę ogłasza Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.  

3. Zgłaszanie własnej kandydatury nie jest możliwe.  

§ 4 

1. Kandydatów do Nagrody z uniwersytetów i innych wyższych uczelni w Polsce zgłaszają 

Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego pracownicy tych instytucji, z jednoczesnym 

wskazaniem dwóch recenzentów dla każdego z nominowanych kandydatów. Rektor 

zwołuje następnie Kuratorium Nagrody.  

2. Kuratorium Nagrody wybiera jednego recenzenta dla każdego kandydata; honorarium za 

sporządzenie recenzji wypłacane jest z funduszu specjalnego zarządzanego przez 

Fundację. 

3. Kuratorium Nagrody rekomenduje następnie Komitetowi Nagrody trzech kandydatów do 

Nagrody. Komitet Nagrody, po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, życiorysami  

i dorobkiem naukowym kandydatów, podejmuje zwykłą większością głosów decyzję  

o przyznaniu Nagrody.  

4. Nagroda jest wręczana co dwa lata przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego podczas 

uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego.  

 

Prof. dr dr h.c. Norbert Heisig  

 

Hamburg, 1 października 2020 r.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

 
 

Uczelnie uprawnione do zgłaszania kandydatów do Nagrody Heisiga 
 

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  

2. Gdański Uniwersytet Medyczny  

3. Politechnika Gdańska  

4. Politechnika Łódzka 

5. Politechnika Śląska  

6. Politechnika Warszawska  

7. Politechnika Wrocławska 

8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

9. Uniwersytet Gdański 

10. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

11. Uniwersytet Łódzki 

12. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

13. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

14. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

15. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

16. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

17. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

18. Uniwersytet Śląski w Katowicach 

19. Uniwersytet Warszawski 

20. Uniwersytet Wrocławski 

 

 

  



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 
do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Heisiga 2021 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski  

z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO).  

2. W Uniwersytecie Wrocławskim powołany został inspektor ochrony danych, nadzorujący 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: IOD@uwr.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Heisiga 2021 oraz w celach archiwalnych  

w interesie publicznym.  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli 

udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Kategorie odnośnych danych Pani/Pana dotyczących to życiorys oraz opis dorobku 

naukowego, a także wizerunek.  

6. Dane będą udostępnione Komitetowi i Kuratorium Nagrody Heisiga 2021 do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane, ponadto udostępniona publicznie zostanie informacja  

o wynikach konkursu.  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. 

Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.   

9. Źródłem, z którego Uniwersytet Wrocławski pozyskał Pani/Pana dane osobowe jest 

uczelnia wskazująca Panią/Pana jako kandydata do Nagrody albo jako proponowanego 

recenzenta w Konkursie.  

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

 

 

 

 

  

mailto:IOD@uwr.edu.pl


 

 

 

 

 
 
Załącznik Nr 4 
do Regulaminu 

 

Oświadczenie 
w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski  

z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Heisiga 2021, w tym udostępnienia informacji  

o wynikach konkursu. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta  

w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia. Oświadczam, iż 

zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Heisiga 2021. 

 

 

……………………………………………….. 

(data i podpis) 

 

Oświadczenie 
w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku  

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy  

pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, na potrzeby konkursu o Nagrodę Heisiga 2021  

i w informacjach pokonkursowych. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach 

informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie (w tym na stronach i podstronach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

profilach portali społecznościowych Uniwersytetu Wrocławskiego np. Facebook, Twitter, 

YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój 

wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać  

w inny sposób moich dóbr osobistych.  

5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułu wykorzystania mojego 

wizerunku na potrzeby wyrażone powyżej.  

 

 

……………………………………………….. 

(data i podpis) 

 


