
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 298 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

 

zmieniająca decyzję nr 171/2020 Rektora PW w sprawie uruchomienia programu Best Paper  

w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)  

oraz w związku z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy 

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

a Politechniką Warszawską ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W decyzji nr 171/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 lipca 2020 r.  

w sprawie uruchomienia programu Best Paper w ramach realizacji w Politechnice 

Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, załącznik do decyzji 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. 

 

§ 2 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

 

 

 

                                                                                  prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do decyzji nr 298 /2022 Rektora PW 

 

„Załącznik do decyzji nr 171/2020 Rektora PW 

 

Regulamin programu Best Paper realizowanego w Politechnice Warszawskiej 

 w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

 

1. W ramach programu Best Paper w projekcie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” (IDUB) ogłaszany jest konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane 

w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. 

2. Kolejne edycje konkursu, o którym mowa w pkt 1, ogłasza Rektor.  

3. Program adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, 

których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. 

4. Autorzy nagrodzonego artykułu otrzymują do podziału nagrodę w wysokości 15 000 

złotych. Procentowy udział w nagrodzie autora określany jest na podstawie wartości 

zadeklarowanej w złożonym wniosku (minimalny udział wynosi 10%). 

5. Laureaci nagrody Rektora, którzy wykazali artykuł we wniosku o tę nagrodę, mogą wziąć 

udział w konkursie Best Paper. Maksymalna wysokość nagrody dla ww. autora będzie 

przyznana zgodnie z procentowym udziałem zadeklarowanym w złożonym wniosku 

(minimalny udział wynosi 10%) jednak w kwocie nie wyższej niż 5 000 zł.  

6. Nagrodę mogą otrzymać osoby, o których mowa w pkt 2, zatrudnione lub kształcące się  

w PW na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o nagrodę. 

7. Nabór zgłoszeń do kolejnych edycji konkursu trwa do dnia 10 listopada każdego roku   

i obejmuje artykuły opublikowane w roku poprzedzającym rok aplikowania.  

W wyjątkowych przypadkach, w decyzji o ogłoszeniu danej edycji konkursu może być 

określony inny termin naboru do konkursu. 

8. Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły: 

1) opublikowane w czasopismach za 200 pkt z aktualnej listy MEiN (wykazy czasopism 

udostępniane są na stronie internetowej projektu IDUB); 

2) których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania jako osiągnięcie 

w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;  

3) znajdujące się w repozytorium uczelnianym – Bazie Wiedzy.  

9. Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Politechniki 

Warszawskiej oraz złożenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu.  

10. Podstawą oceny są następujące kryteria:  

1) pozycja bibliometryczna czasopisma;  

2) udział autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej; 

3) afiliacja autora korespondencyjnego (preferowana: Politechnika Warszawska); 

4) znaczenie wkładu zespołu z Politechniki Warszawskiej w przygotowanie artykułu. 

11. Wnioski rozpatrywane są przez powołaną przez Rektora PW Komisję ds. Publikacji, zwaną 

dalej „Komisją”. 

12. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji. 

 



13. W sprawach nieuregulowanych i spornych decyzje podejmuje prorektor ds. nauki. 

14. Informacje o programie i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej projektu 

IDUB (www.badawcza.pw.edu.pl). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do Regulaminu programu Best Paper 

Formularz zgłoszenia publikacji do programu Best Paper 

1. Wnioskodawca: 

imię i nazwisko:     

……………………………………………………………………………………….…..… 

jednostka organizacyjna: 

……………………………………………………………………………..…….………… 

adres e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Skład zespołu współautorów z Politechniki Warszawskiej nominowanych do nagrody: 

L.p. Imię i nazwisko ORCID Stanowisko, 

jednostka org. 

PW 

% udziału 

w 

nagrodzie  

Podpis 

1.      

2.      

3.      

 

3. Imiona i nazwiska, afiliacje wszystkich pozostałych współautorów1: 

1) ……………………….. 

2) ………………….……. 

3) …………………….…. 

4. Autor korespondencyjny artykułu:  

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

5. Tytuł artykułu: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……… 

6. Tytuł i ISSN czasopisma: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
1 w przypadku artykułu konsorcjum naukowego podać nazwę eksperymentu oraz skład zespołu, który nadzorował 

przygotowanie publikacji. 



7. Krótki opis wkładu zespołu z Politechniki Warszawskiej w przygotowanie artykułu  

(nie więcej niż ok. 100 słów): 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Opinia  

 

Komisja ds. Publikacji rekomenduje/nie rekomenduje przyznanie/a nagrody. 

 

 

 

     ……..………..……………… 

(podpis przewodniczącego Komisji) 

 

 

Decyzja 

 

Kierownik IDUB przyznaje/nie przyznaje nagrodę/y. 

 

 

…………………………………………….. 

Kierownik IDUB”. 

 


