Regulamin konkursu przyznawania Nagrody AgroBioTop
z dnia 24.06.2021 roku
V edycja Konkursu
Nagroda AgroBioTop przyznawana jest przez Kapitułę powołaną
przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) –
Organizatora Konkursu i Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej „Bayer”) – współorganizatora konkursu. Celem nagrody jest
promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo
młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu
biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨
wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2021 w sposób
szczególny premiowane przy wyborze będą osiągnięcia
przyczyniające się lub mogące przyczynić się do realizacji idei
rolnictwa
zrównoważonego,
rozumianego
jako
działania
ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu
jego opłacalności i zapewnieniu społecznej akceptacji. Intencją jest
przyznawanie Nagrody również w latach kolejnych, na podstawie
kolejnych regulaminów.
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§ 1 Postanowienia ogólne
Nagroda AgroBioTop, zwana w dalszej treści regulaminu
„Nagrodą”, jest indywidualną nagrodą pieniężną, przyznawaną
w drodze konkursu za wybitne, ściśle zdefiniowane i
potwierdzone osiągnięcie naukowe z zakresu biotechnologii,
które w ostatnim okresie otworzyło nowe perspektywy rozwoju
rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji idei
rolnictwa zrównoważonego.
Nagroda przyznawana jest w obszarze agrobiotechnologii.
Nagrodę̨ przyznaje Kapituła Nagrody AgroBioTop (dalej
„Kapituła”) pełniąca rolę jury tego konkursu.
Kapituła składa się z 5 do 7 członków nominowanych, z
zastrzeżeniem punktu 13, przez Prezydium Komitetu
Biotechnologii PAN, po zasięgnięciu opinii Bayer.
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Kapituła w porozumieniu z Prezydium Komitetu Biotechnologii
PAN i Bayer wyznacza termin składania wniosków oraz termin
wręczania Nagrody.
Fundatorem Nagrody jest Bayer. Nagroda wynosi 5000 EURO
(pięć tysięcy Euro).
Wysokość Nagrody została ustalona wspólnie z Bayer.
Laureat otrzymuje także Dodatkową Nagrodę Pieniężną w
wysokości 11,11% kwoty Nagrody. Laureat wyraża zgodę i
upoważnia Bayer do potrącenia z wartości otrzymanych nagród
kwoty odpowiadającej Dodatkowej Nagrodzie Pieniężnej i
przeznaczenia jej na uiszczenie należnego od Laureata
zryczałtowanego podatku dochodowego.
Koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem
konkursu, pokrywa Bayer.
Przyznawana jest tylko jedna Nagroda. W uzasadnionych
przypadkach może być ona dzielona pomiędzy dwie osoby. W
takim przypadku sposób podziału Nagrody określa Kapituła.
Nagrodę̨ można otrzymać́ tylko raz.
Kandydatami do Nagrody mogą̨ być uczeni ze stopniem
doktora, jak również doktoranci (przy czym stopień doktora
musi zostać uzyskany nie wcześniej niż 9 lat przed terminem
składania wniosku; termin ten może zostać prolongowany w
przypadku
kandydatów,
korzystających
z
urlopu
rodzicielskiego / dla poratowania zdrowia / urlopu losowego).
Zgłoszeniu podlega osiągnięcie dokonane w polskiej placówce
naukowej.
Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu, Kapituła
jest nominowana przez Prezydium Komitetu Biotechnologii
PAN, a zatwierdzona przez zebranie plenarne Komitetu
Biotechnologii PAN. Kapituła Nagrody może zaprosić do
swojego grona przedstawiciela mediów, zajmującego się
tematyką z zakresu biotechnologii. Przedstawiciel mediów jest
pełnoprawnym członkiem Kapituły.
Pierwsza kadencja członka Kapituły trwa 4 lata i liczona jest
odrębnie dla każdego członka od dnia powołania. Po upływie
pierwszej 4-letniej kadencji, członek Kapituły może zostać
powołany na kolejne kadencje dwukrotnie – każdorazowo na
dwa lata.
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Kapituła
spośród
swoich
członków
wybiera
przewodniczącego, który wyznacza i prowadzi spotkania
Kapituły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Spotkanie Kapituły jest ważne w obecności przynajmniej 50%
składu Kapituły i jest protokołowane przez sekretarza
wyznaczonego przez przewodniczącego Kapituły. W
uzasadnionych przypadkach losowych, wykluczających
fizyczną
obecność członka Kapituły podczas obrad,
dopuszcza się udział w formie telekonferencji lub pisemne
przekazanie opinii.
Sekretarz może zostać wybrany spoza grona Kapituły –
wówczas bez prawa głosowania, z prawem udziału w
dyskusji.
§ 2 Tryb wyłaniania kandydatów
Procedura wyłaniania kandydatów do Nagrody ma charakter
dwuetapowy.
W pierwszym etapie kandydatów zgłaszają̨ członkowie
Komitetu Biotechnologii PAN oraz zaproszeni imiennie przez
Kapitułę wybitni przedstawiciele nauki, zwani w dalszej części
wnioskodawcami. Wnioskodawcą może być również sam
kandydat. Osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do Nagrody
podlegają ocenie przez wszystkich członków Kapituły. Na
podstawie oceny Kapituła
wybiera
nominowanych do
Nagrody.
Każdy wnioskodawca w danej edycji konkursu może zgłosić
do Nagrody tylko jedną kandydaturę̨.
Wniosek konkursowy o przyznanie Nagrody - podpisany
imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy - musi wyraźnie określać
istotę̨
i
znaczenie uzyskanego
w ostatnich
latach
osiągnięcia, z uwzględnieniem realizacji idei / potencjału
realizacji idei rolnictwa zrównoważonego. Ściśle określone
osiągnięcie powinno być udokumentowane publikacjami
afiliowanymi w Polsce lub/i patentami/wdrożeniami.
Wnioskodawca może przedstawić́ dodatkowe informacje lub
dokumenty związane z rekomendowanym osiągnięciem, które
uzna za istotne. Organizator zastrzega sobie możliwość
poproszenia o dodatkowe dane w formie pisemnej lub
telefonicznej.
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Formularz wniosku wraz z listą wymaganych załączników
stanowi część regulaminu (załącznik nr 1) i jest dostępny na
stronie
internetowej
Komitetu
Biotechnologii
PAN
(http://www.kbiotech.pan.pl/PL/). Wnioski nie spełniające
wymogów formalnych (np. pozbawione podpisów) nie będą
rozpatrywane.
Fakt zgłoszenia kandydata wnioskodawca oraz członkowie
Kapituły zobowiązują się̨ zachować́ w poufności.
Kapituła zwraca się do osoby nominowanej z pytaniem czy
zgadza się kandydować do Nagrody i zgadza się na
przetwarzanie informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
Wnioskodawcy, rekomendując kandydatów do Nagrody,
powinni zwrócić́ szczególną uwagę̨
na zachowanie
bezstronności i brak konfliktu interesów. Wnioskodawcy nie
mogą̨ wskazać́ kandydata, z którym łączy ich:
1) bezpośrednia zależność służbowa,
2) jakikolwiek związek rodzinny,
3) inna zależność mogąca mieć́ wpływ na obiektywny
charakter nominacji.
Do Nagrody nie mogą̨ zgłaszać kandydatów członkowie
Kapituły, członkowie Prezydium Komitetu Biotechnologii PAN
oraz pracownicy Bayer. Osoby te nie mogą być także
nominowane do Nagrody.
Wniosek o wzięcie udziału w Konkursie może być wycofany na
prośbę̨ wnioskodawcy.
W drugim etapie konkursu Kapituła wyznacza dwóch
recenzentów, którymi są wybitni uczeni o wysokich
kompetencjach i wiedzy w obszarze biotechnologii i nauk
rolniczych. Rolą recenzentów jest dokonanie
oceny
porównawczej
osiągnięć
kandydatów
zgłoszonych
do Nagrody. Każdy z recenzentów otrzymuje do oceny
komplet wniosków kandydatów nominowanych do drugiego
etapu konkursu. Przedmiotem oceny recenzentów nie jest
całokształt dorobku kandydata, ale wyłącznie znaczenie
zgłoszonego
do Nagrody,
precyzyjnie
zdefiniowanego
osiągnięcia.
Recenzenci w postępowaniu kwalifikacyjnym oceniają̨ w
szczególności:
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wartość́ naukową i oryginalność́ osiągnięcia,
2) znaczenie osiągnięcia dla rozwoju biotechnologii i nauk
rolniczych
3) znaczenie osiągnięcia dla rozwoju rolnictwa w świecie
4) realizację idei / potencjał realizacji idei rolnictwa
zrównoważonego.
Kapituła dokłada wszelkich starań́ , aby wybrani recenzenci nie
mieli z kandydatami zgłoszonymi do Nagrody jakichkolwiek
rzeczywistych bądź potencjalnych konfliktów interesów.
Recenzenci są zobowiązani do rezygnacji z uczestnictwa w
procedurze konkursowej w przypadku występowania między
nimi a kandydatami konfliktu interesów, a w szczególności,
gdy:
1) istnieje bezpośrednia zależność́
służbowa między
recenzentem a nominowanym,
2) istnieją̨ związki rodzinne z nominowanym,
3) ich własna działalność́ naukowa miała merytoryczny
wpływ na powstanie zgłoszonego do Nagrody
osiągnięcia,
4) aktualnie lub w przeszłości doszło do konfliktów
osobistych z nominowanym.
Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności o
uczestnictwie w procedurze konkursowej Nagrody.
Lista recenzentów jest poufna.
1)

14.

15.
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§ 3 Wyłanianie laureatów
Kapituła, na podstawie opinii przedstawionych przez
recenzentów, wyłania laureata Nagrody poprzez głosowanie
zwykłą większością głosów. W przypadku uzyskania takiej
samej liczby głosów przez kilku nominowanych, decyduje głos
Przewodniczącego Kapituły.
Kapituła Nagrody może podjąć decyzję o nie przyznaniu
Nagrody.
Spośród kandydatów nominowanych do drugiego etapu
konkursu a nienagrodzonych w danym roku, Kapituła może
wskazać́ kandydatów uprawnionych do udziału w konkursie w
następnych latach, o ile będą one organizowane.
Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie. Laureat jest zobowiązany do przedstawienia
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referatu na forum plenarnym Komitetu Biotechnologii PAN.
Laureat będzie również zobowiązany do aktywnego
promowania faktu uzyskania Nagrody.
Decyzja Kapituły będzie opublikowana na stronie
http://kbiotech.pan.pl/PL/, a także przekazana kandydatom w
terminie określonym w harmonogramie przedstawionym
poniżej.
Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w terminie do dnia
31.01.2022. Nagroda będzie płatna w PLN według średniego
kursu NBP z dnia uchwały Kapituły o wyborze Laureata.
§ 4 Postanowienia końcowe
Wszelkie materiały i opinie zebrane w trakcie procedury
konkursowej stają się̨ własnością̨ Kapituły i nie mogą̨ być́
ujawniane osobom trzecim.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zgody
Komitetu Biotechnologii PAN i Bayer. Zmiany będą ogłaszane
na
stronie
http://kbiotech.pan.pl/PL/.
Zmiany
będą
wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mogą
naruszać praw nabytych osób zgłaszających się do Konkursu /
Uczestników Konkursu.
Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych w ramach
niniejszego konkursu będzie zgodne z właściwymi przepisami
prawa
w
zakresie
ochrony
danych
osobowych.
Administratorem
danych
osobowych
jest
Komitet
Biotechnologii PAN. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane w celu realizacji konkursu o przyznanie Nagrody
AgroBioTop w tym w szczególności dla celów ustalenia
laureata oraz sprawozdawczości podatkowej i księgowej
związanej z przedmiotowym konkursem. Uczestnicy mają
prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby niniejszego konkursu może być powierzone firmie
Bayer sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, 02-326, al.
Jerozolimskie 158) w celu zapoznania się z dokumentami
potwierdzającymi fakt oceny wszystkich prawidłowo
nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenie się do udziału w konkursie
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jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w powyższym zakresie.
Zgłaszając się do konkursu o przyznanie Nagrody lub
wyrażając zgodę na przedstawienie swojej kandydatury,
kandydat wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.
Oryginał Regulaminu
jest
dostępny w Komitecie
Biotechnologii PAN.

Kapituła nagrody AgroBioTop 2021
Przewodniczący: prof. Tomasz Twardowski [członek Prezydium
Komitetu Biotechnologii PAN]
prof. Małgorzata Korbin
dr Sławomir Sowa [Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy]
Red. Marcin Rotkiewicz
dr inż. Michał Krysiak [Agriculture Sustainability Manager Poland,
Baltics, Czech Republic & Slovakia Bayer Sp. z o.o. ]
Sekretarz: Aleksandra Stasiak
Harmonogram edycji 2021
28.06 – początek przyjmowania zgłoszeń
18.09 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
28.09 – nominacje Kapituły
20.10 – oceny recenzentów
5.11 – posiedzenie Kapituły
grudzień 2021 – ogłoszenie wyników (data zostanie ogłoszona w
terminie późniejszym)
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