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Pracownicy  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Szanowni Państwo, 

ogłaszam dodatkowy termin naboru wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia 
za osiągnięcia naukowe. Wnioski należy składać do 8 maja br., w wersji elektronicznej na adres 
aen@wum.edu.pl (wniosek w pliku WORD, załączniki w postaci skanów lub PDF). Składane wnioski 
winny być zaakceptowane, drogą mailową, przez kierowników jednostek. Formularze wniosków 
dostępne są na www Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii – Nagrody Naukowe – Nagrody 
Ministra Zdrowia. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 13 czerwca 2019 roku (D.U. z 2019, poz. 1150). Nagroda może zostać przyznana za: 

znaczące osiągnięcia w działalności naukowej 

 prowadzenie badań naukowych, w których została zdobyta nowa wiedza w dziedzinie 
lub dyscyplinie nauki, nienastawiona  na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub 
nastawiona na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie 
do nich znaczących ulepszeń, 

 prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, ukształtowano, połączono lub 
wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie 
narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz 
projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub 
usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane 
do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, 

 kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze 
konkursów krajowych lub zagranicznych, 

 autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych lub prac projektowych 
lub technologicznych, 

znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej 

 praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, 
w szczególności w działalności naukowej, leczniczej lub innej związanej z systemem 
ochrony zdrowia, 

 komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi 
wynikami, 

 wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego lub technologicznego służącego 
ochronie zdrowia. 

Z poważaniem, 

Prof. dr hab. Jadwiga Turło 
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