Warszawa, 23.04.2021 r.

REGULAMIN
Konkursu o Nagrodę Siemensa
Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie kolejnego porozumienia zawartego
w dniu 16 marca 2021 roku pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens
Sp. z o.o., ma na celu promowanie wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych
prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
§1
Fundatorem Nagrody Siemensa jest Siemens Sp. z o.o., zwana dalej Fundatorem.
§2
1. Do Konkursu o Nagrodę Siemensa, zwanego dalej Konkursem, mogą być zgłaszane
prace związane z obszarami aktywności biznesowej firmy Siemens AG, tj.:
a) zarządzaniem w przemyśle (w tym zwłaszcza technologie dla przemysłu 4.0, m.in.
digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet
Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), digital twin, 5G)
b) elektrotechniką

(w

tym

zwłaszcza:

mikrosieci

elektroenergetyczne,

magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych
w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów
budowlanych, automatyki elektroenergetycznej oraz budynkowej, a także
w kontekście aktywności Siemensa w zakresie Smart City)
c) transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.
2.

Ponadto do Konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii
ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych mających
zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione w ust. 1 tego paragrafu.
Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac są ich walory aplikacyjne.
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3.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być wyłącznie prace zrealizowane (dotyczy to prac
obronionych,

opublikowanych

lub

wdrożonych)

w

okresie

ostatnich

2

lat

kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu.
§3
1. W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są następujące Nagrody:
1) Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych,
dające się zastosować w praktyce, w wysokości 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy)
złotych.
2) Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne
w wysokości 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych, z tym, że w danym roku
może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.
2. Do Nagrody Badawczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zgłaszane zarówno
osoby indywidualne, jak i zespoły legitymujące się osiągnięciami badawczymi.
§4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Siemens Sp. z o.o., osoby uprawnione
do reprezentacji Siemens Sp. z o.o., jak również członkowie ich rodzin. Przez osoby
uprawnione do reprezentacji rozumie się osoby wpisane w takim charakterze do Krajowego
Rejestru Sądowego (członkowie organów zarządzających i prokurenci). Przez członków
rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
§5
1.

Prace złożone w Konkursie ocenia Jury Konkursu, zwane dalej Jury. Przewodniczącym
Jury jest ex officio Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. W skład Jury, poza
Przewodniczącym, wchodzą:
prof. Józef Modelski
mgr Dominika Bettman
mgr inż. Zbigniew Bicki
prof. Eugeniusz Rosołowski
prof. Edward Jezierski
prof. Marian P. Kaźmierkowski
prof. Henryk Krawczyk
prof. Andrzej Szlęk
prof. Tadeusz Wójcik

Wiceprzewodniczący Jury, Politechnika Warszawska
Siemens Sp. z o.o.
Energy Management and Conservation Agency
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Wydział IV Nauk Technicznych PAN
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska
Akademia Górniczo-Hutnicza
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prof. Waldemar Wójcik
2.

Politechnika Lubelska.

Czynnościami organizacyjnymi dotyczącymi Konkursu, w tym pracami Sekretariatu Jury
Konkursu związanymi z przebiegiem Konkursu, kieruje wiceprzewodniczący Jury.

3.

Wszystkie działania członków Jury związane są z honorowym piastowaniem wskazanej
funkcji i nie pociągają żadnych kosztów organizacyjnych.

4.

Z obrad Jury wyłączeni są członkowie Jury, którzy są autorami lub współautorami prac
zgłoszonych do tej edycji Konkursu. Członek Jury jest także wyłączony ze składu Jury
jeżeli do Konkursu zgłoszono prace, których autorami lub współautorami są osoby
powiązane więzami rodzinnymi, o których mowa w

§ 4 lub pozostające w relacji

służbowej z tym członkiem.
5.

Jury przedstawia Rektorowi Politechniki Warszawskiej uszeregowaną listę wniosków
o przyznanie nagrody. Wniosek o nagrodę uznaje się za rekomendowany, jeżeli otrzymał
zwykłą większość głosów członków Jury biorących udział w posiedzeniu. W przypadku
równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Jury. Do ważności
wyników obrad Jury niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Jury.

6.

Nagrodę

Siemensa

przewidzianą

w

Konkursie

przyznaje

Rektor

Politechniki

Warszawskiej.
7.

Od decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przyznania Nagrody Siemensa
nie przysługuje odwołanie.

8.

Nagrody nie przyznaje się, jeżeli żaden z wniosków nie uzyskał rekomendacji Jury
Konkursu.
§6

Konkurs o Nagrodę Siemensa ogłasza się co roku.
§7
1.

Prace do Konkursu o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:
1) rady wydziałów i rady naukowe działające w szkołach wyższych, rady
naukowe w instytutach badawczych oraz w instytutach Polskiej Akademii
Nauk;
2) członkowie Jury.
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2.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 30 czerwca roku, w którym przyznawana jest
Nagroda.
§8

1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie
następujących dokumentów: wniosek o przyznanie Nagrody oraz pełny opis osiągnięcia
będącego

przedmiotem

wniosku

(w

językach

polskim

i

angielskim),

a także związane z tym osiągnięciem publikacje. Wzór wniosku przedstawiają załącznik
nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku mogą zostać dołączone również inne
materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.
2.

Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może
być sporządzona tylko w języku oryginału.

3.

Wnioski składa się w Sekretariacie Jury Konkursu, pod adresem:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

Dodatkowe informacje są dostępne u:
Sekretarza ds. organizacji Konkursu, Katarzyna Korlak, tel. (22) 2345723, e-mail:
katarzyna.korlak@pw.edu.pl
Sekretarza ds. promocji Konkursu, Bartosz Matejko, tel. (22) 2347181, e-mail:
bartosz.matejko@pw.edu.pl
§9
1.

Nagroda Siemensa wręczana jest osobiście osobom nagrodzonym lub osobom
umocowanym do odbioru Nagrody w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Wręczenie Nagrody następuje podczas uroczystości w Politechnice Warszawskiej.

3.

Nagrody są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 10
1.

Uczestnicy Konkursu o Nagrodę Siemensa są zobowiązani przyznać koncernowi Siemens
prawo do opublikowania całości lub fragmentów zgłoszonych prac z zastrzeżeniem
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zachowania prawa do pierwszeństwa opublikowania pracy dyplomowej przez Uczelnię,
w której praca dyplomowa powstała, wynikającym z art. 15a ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231 z późn. zm.). Wzajemne prawa i obowiązki stron, w takim przypadku regulują
przepisy polskiego prawa autorskiego – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych – (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn.
zm.) oraz Prawa własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 776
z późn. zm.).
2.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Siemensa są ponadto zobowiązani wymienić Fundatora
Nagrody w zgłoszonych do druku, po zakończeniu Konkursu, publikacjach będących
wynikiem nagrodzonych prac.

3.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Siemensa nie mogą ubiegać się ponownie o nagrodę tej
samej kategorii.

4.

Wyniki Konkursu o Nagrodę Siemensa każdorazowo podawane są do wiadomości
publicznej przez Sekretariat Jury Konkursu, imiona i nazwiska laureatów publikowane są
na stronie: www.pw.edu.pl/siemens.

Krzysztof Zaremba
Rektor
Politechniki Warszawskiej

Dominika Bettman
Prezes Zarządu
Siemens Sp. z o.o.
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