
REGULAMIN  
NAGRODY IM. WITOLDA LIPSKIEGO  

DLA MŁODYCH POLSKICH NAUKOWCÓW  
ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE INFORMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ 

Preambuła 

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za osiągnięcia w 
zakresie informatyki i jej zastosowań (zwana dalej „Nagrodą”) jest kontynuatorką 
Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za osiągnięcia 
naukowe w zakresie informatyki, ustanowionej w roku 2005 przez Fundację Rozwoju 
Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (Polish 
Chapter of ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Od roku 2022, Nagroda 
przyznawana jest przez fundację the Kościuszko Foundation (zwaną dalej „Fundacją 
Kościuszkowską”).  

Patron nagrody, Witold Lipski (1949-1985), był wybitnym polskim informatykiem. W 
swojej krótkiej karierze naukowej współpracował z informatykami o światowej renomie, 
napisał kluczowe prace w teorii baz danych i analizy algorytmów, oraz opublikował dwie 
szeroko znane książki poświęcone kombinatoryce i teorii algorytmów. 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Nagroda jest przyznawana laureatom w dwóch następujących kategoriach: 
a. za wybitne osiągnięcia naukowe w teoretycznych aspektach informatyki 
b. za wybitne osiągnięcia naukowe w zastosowaniach informatyki. 

2. Fundacja Kościuszkowska tworzy i prowadzi wydzielony fundusz celowy Nagrody, 
Witold Lipski Award Fund. Na fundusz nagrody przyjmowane są darowizny od osób 
fizycznych i prawnych.  

3. Fundację Kościuszkowską wspomaga w zakresie merytorycznym Kapituła Nagrody 
(zwana dalej Kapitułą). Głównym zadaniem Kapituły jest wyłonienie laureatów nagrody 
i przekazanie wyników Fundacji. Kapituła zapewnia też merytoryczną interpretację 
zakresu każdej z kategorii nagrody oraz dba o promocję, prestiż i wysokie standardy 
naukowe nagrody. 

§ 2 



Ogłoszenie Konkursu 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie. 
2. Kolejne edycje konkursu ogłaszane są przez Fundację, nie później niż 31-go stycznia 

każdego roku.  
3. Zgłoszenia należy składać do 31-go marca danego roku. 
4. Kapituła wyłania kandydatów nie później niż 30-go czerwca danego roku. 
5. Przed ogłoszeniem Nagrody, Fundacja Kościuszkowska, w porozumieniu z Kapitułą 

ustala wysokość nagrody, nie mniejszą niż 50000,- zł w każdej kategorii.  

§ 3 

Warunki Uczestnictwa 

1.       Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które: 
1. posiadają obywatelstwo polskie lub są stałymi rezydentami na terenie Polski 
2. nie są laureatami w żadnej z kategorii wcześniejszych edycji Nagrody 
3. w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego termin składania zgłoszeń 

do konkursu nie ukończyły 35 roku życia, przy czym granica ta ulega 
przedłużeniu o czas jaki osoba zgłaszana do konkursu przebywała przed 
ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 
wychowawczym. 

4. w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub 
studentami w instytucji naukowo-badawczej na terenie Polski; lub  w ciągu 24 
miesięcy poprzedzających termin składania podań uzyskały tytuł zawodowy lub 
stopień naukowy jako pracownicy, studenci lub doktoranci w takiej instytucji. 

§ 4 

Zgłoszenie do Konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu i wyboru kategorii Nagrody dokonuje kandydat     . 
2. Zgłoszenia, według ustalonego formularza, przyjmowane są w formie elektronicznej do 

dnia podanego w ogłoszeniu konkursu.   
3. Do formularza zgłoszenia należy dołączyć:  

- życiorys naukowy kandydata (CV), 
- kopię strony paszportowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 



oraz obywatelstwo polskie lub status stałego/długoterminowego rezydenta w 
Polsce, 

- krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych,  
- listę publikacji badawczych, patentów i wdrożonych systemów informatycznych, 
- elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do 

wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5), 
- opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w 

zakresie informatyki. Opinia powinna zawierać ocenę wkładu kandydata do 
publikacji współautorskich (sformułowania typu: „był inicjatorem”, „wkład 
wszystkich autorów jest porównywalny” itp.).      

4. Zgłoszenie może być wycofane na każdym etapie postępowania konkursowego na 
prośbę kandydata. 

5. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem Nagrody oraz zgłoszenia złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Nadesłane zgłoszenia podlegają ocenie merytorycznej. Podstawowym kryterium oceny są 
osiągnięcia badawcze kandydata udokumentowane publikacjami, patentami i 
wdrożonymi systemami informatycznymi. Za proces oceny odpowiedzialna jest Kapituła, 
która do oceny zgłoszeń powołuje ekspertów - Radę Nagrody. 

2. Na podstawie opinii i rekomendacji przygotowanych przez Radę Nagrody, Kapituła 
wybiera laureatów i przekazuje wyniki Fundacji. 

3. Kapituła może w każdej z kategorii nie przyznać nagrody w danym roku, przyznać dwie 
nagrody w równej wysokości dzieląc kwotę przeznaczoną na nagrodę w danej kategorii 
lub przyznać wyróżnienia, z którymi nie wiążą się żadne nagrody finansowe. 

4. Decyzje Kapituły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie.  

5. Kapituła informuje pocztą elektroniczną wszystkich uczestników konkursu o jego 
wynikach. 

6. Nazwiska laureatów i wyróżnionych są podawane do publicznej wiadomości przez 
Fundację Kościuszkowską w formie ustalonej przez Fundację, nie później niż 31-go 
października.  

§ 6 



Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Fundacja Kościuszkowska, w konsultacji 
z Kapitułą Nagrody, podejmuje decyzje kierując się zasadami słuszności, sprawiedliwości 
oraz charakterem Nagrody i jej założeniami, o ile nie narusza to przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz statutu Fundacji Kościuszkowskiej, umowy 
założycielskiej funduszu nagrody, oraz zobowiązań tejże Fundacji wobec podmiotów 
zewnętrznych. 

2. Regulamin Nagrody przyjmuje i zmienia Kapituła w uzgodnieniu z Fundacją 
Kościuszkowską.


