
Regulamin konkursu Popularyzator Nauki 2019 

 

Art. 1 
Cele konkursu 

 
Celem konkursu - organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej 
Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jest uhonorowanie osób, 
zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków. 
Nagrody otrzymują ci, którzy pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska 
zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych.  

Konkurs przeznaczony jest dla osób, zespołów i instytucji prezentujących osiągnięcia dziedzin 
nauki ludziom, którzy z tymi dziedzinami nie są zawodowo związani. Tytuł „Popularyzator 
Nauki”, przyznawany laureatom konkursu, świadczy o otwartości i oznacza osobę, zespół i 
instytucję, która dzieli się wiedzą i pasją naukową ze wszystkimi, niezależnie od ich wieku, 
poziomu wykształcenia i kariery zawodowej. 

 

Art. 2 
Nagroda główna 

 

Kapituła konkursu spośród wszystkich zgłoszeń wybiera  laureata Nagrody Głównej. Może to 
być popularyzator – osoba, zespół lub instytucja - kandydujący w dowolnej kategorii 
konkursowej. Laureat Nagrody Głównej otrzyma dyplom z tytułem Popularyzator Nauki i 
statuetkę. 

 

Art. 3 
Nagrody w poszczególnych kategoriach  

 
1. Konkurs jest rozgrywany w pięciu kategoriach: 

 Naukowiec – o tę nagrodę mogą ubiegać się popularyzujące naukę osoby 
indywidualne – od stopnia doktora wzwyż.  

 Animator – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby prowadzące indywidualną 
działalność popularyzatorską, nieposiadające stopni ani tytułów naukowych (np. 
studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni). 

 Zespół – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się zespoły osób 
popularyzujących naukę (tworzone np. przez naukowców, animatorów 
popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na 
rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea) 

 Instytucja – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się  instytucje – naukowe 
(np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, 
centra nauki), przedsiębiorstwa. 

 Media – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się dziennikarze, zespoły 
redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe. 



 
2. Laureaci nagród w kategoriach konkursowych otrzymają dyplomy z tytułem 

Popularyzator Nauki i statuetki.  
3. Kapituła ma prawo dodatkowo przyznać w konkursie wyróżnienia. 

 
 

Art. 4 
Zgłoszenia 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 7 (poniżej), zgłoszeń na konkurs mogą dokonywać wyłącznie 

osoby/instytucje zainteresowane.  
2. Za zgodą i wiedzą kandydatów mogą być oni zgłaszani przez osoby trzecie. W takim 

wypadku ich udział w konkursie uzależniony jest od spełnienia dodatkowych 
wymogów opisanych w ust. 7 (poniżej). Zgłoszenia należy składać w formie 
elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej serwisu Nauka w 
Polsce pod adresem http://www.naukawpolsce.pap.pl/popularyzator-nauki-2019/ 

3. Do zgłoszenia można dołączyć maksymalnie cztery pliki (życiorys zawodowy, zdjęcia 
lub wideo ilustrujące działalność popularyzatorską, przykładową publikację). Należy 
też dołączyć podpisaną przez kandydata zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych.  

4. Łączna objętość załączników nie może przekraczać 10 MB. 
5. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2019 r. 
6. Wypełnienie i przesłanie formularza przez zainteresowaną osobę fizyczną jest 

równoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie przez Fundację PAP z 
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Brackiej 6/8, danych tej osoby w celu 
przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników i 
doręczenia nagród zwycięzcom, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych 
osobowych (RODO)  

7. W przypadku opisanym w ust. 2 zgłaszający obowiązany jest dostarczyć do Fundacji 
PAP wraz z kompletem dokumentów pisemnej zgody kandydata na udział w 
Konkursie, a w przypadku kandydata będącego osobą fizyczną, także pisemnej zgody 
kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w ust. 6 
(powyżej). Link do zgody jest dostępny na stronie formularza zgłoszeniowego.   
 

Art. 5 
Przebieg konkursu 

 

1. W konkursie nagradzana jest działalność popularyzatorska, skierowana do osób nie 

związanych zawodowo z nauką. Działalnością popularyzatorską nie jest tradycyjnie 

pojmowana aktywność akademicka, naukowa, np. przekazywanie wiedzy studentom 

na wykładach czy organizacja konferencji adresowanych do naukowców lub głównie 

studentów. Oceniane w konkursie dokonania popularyzatorskie nie obejmują 

również klasycznego dorobku naukowego, np. publikacji naukowych. Zgłoszenia 

prezentujące działalność akademicką i dokonania naukowe jako popularyzatorskie 

http://www.naukawpolsce.pap.pl/popularyzator-nauki-2019/


będą odrzucane. Działalnością popularyzatorską nie jest również działalność 

edukacyjna (np. zajęcia organizowane przez nauczycieli dla ich uczniów)  

2. Działalność popularyzatorska zgłaszana w konkursie powinna trwać nie krócej, niż 2 
lata. 

3. W danym roku kandydat może się zgłosić wyłącznie w jednej kategorii.  
 

4. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w terminie i 
spełniające wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie. 

5. W przypadku zgłoszeń laureatów poprzednich edycji konkursu Popularyzator Nauki 

(osób, instytucji, mediów lub zespołów z tytułem Popularyzator Nauki) – w nowym 

zgłoszeniu należy wykazać wyłącznie działania niezwiązane z poprzednią nagrodą i 

przyznaniem tytułu „Popularyzator Nauki” 

6. Na wstępnym etapie oceny wnioski rozpatrywane są przez redakcję serwisu Nauka w 
Polsce. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia względów formalnych lub jego treść 
jest niezgodna z regulaminem, redakcja może takie zgłoszenie odrzucić. W takiej 
sytuacji informacja wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana zgłaszającemu pocztą 
elektroniczną. 

7. Przyjęte kandydatury oceni kapituła, złożona z przedstawicieli Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, portalu Nauka w Polsce, przedstawicieli środowiska 
naukowego oraz popularyzatorów nauki. 

8. W pierwszym etapie konkursu spośród przyjętych zgłoszeń kapituła wyłoni finalistów 
- kandydatury nominowane do nagrody lub wyróżnienia w poszczególnych  
kategoriach. 

9. Sylwetki finalistów zostaną zaprezentowane na stronie serwisu Nauka w Polsce PAP. 
10. W finale Kapituła wyłoni spośród finalistów zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach. 
11. Laureaci zostaną telefonicznie powiadomieni o wyborze. 
12. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali w Warszawie. 

Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w niektórych kategoriach. 


