
REGULAMIN 
nagród naukowych Wydziału III PAN  

 
uchwalony przez sesję plenarną Wydziału III PAN w dniu 6.05.2011 r. 

 
 
 

 § 1. 

 
Nagrody naukowe Wydziału III PAN noszą imiona wybitnych polskich uczonych: 
- w dziedzinie astronomii i fizyki – Nagroda Naukowa im. Stefana Pieńkowskiego, 
- w dziedzinie chemii – Nagroda Naukowa im. Włodzimierza Kołosa, 
- w dziedzinie matematyki – Nagroda Naukowa im. Wacława Sierpińskiego, 
- w dziedzinie geologii i mineralogii – Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki, 
- w dziedzinie geofizyki, meteorologii i oceanologii – Nagroda Naukowa im. Maurycego 

Piusa Rudzkiego.  
 

§ 2. 
 

1. Nagrody wydziałowe przyznaje się za wyróżniające się i twórcze osiągnięcia naukowe, 
opublikowane z polską afiliacją, w czasie ostatnich czterech lat wliczając rok 
przyznawania nagród. 

2. Nagrody naukowe Wydziału III są przyznawane osobom na stałe pracującym naukowo w 
Polsce, bez względu na stopień i tytuł naukowy oraz miejsce pracy. Wiek kandydata do 
nagrody, w dniu 1 stycznia roku w którym przyznawana jest nagroda, nie może 
przekraczać 40 lat.  

3. Zasady ustalania wysokości nagród indywidualnych i zespołowych określa corocznie 
Prezes PAN. 

 
§ 3.  

 
1. Nagrody naukowe Wydziału III PAN przyznawane są w terminie do dnia 30 listopada. 
2. Nagrody naukowe Wydziału III PAN w zakresie astronomii i fizyki, chemii oraz 

matematyki przyznawane są corocznie, natomiast w zakresie geofizyki, 
meteorologii i oceanologii oraz w zakresie geologii i mineralogii przyznawane są 
naprzemiennie co dwa lata (pierwsza w latach nieparzystych, druga w latach 
parzystych). 

3. Nagrody przyznawane będą przez Wydział III PAN na wniosek komisji nagród wyłonionej 
przez sesję plenarną Wydziału III PAN spośród swoich członków, na okres jednej 
kadencji władz PAN, przy czym osoby posiadające wspólne publikacje z kandydatem, 
powinny wyłączyć się z pracy w komisji w danym roku. 

4. Kandydatów do nagród ze wskazaniem konkretnej pracy lub prac, dokumentujących 
osiągnięcie za które ma być przyznana nagroda zgłaszają do komisji nagród - przez 
sekretariat administracyjny Wydziału III -: 
- komitety naukowe Wydziału III PAN,  
- rady naukowe placówek Wydziału,  
- członkowie Wydziału III PAN, z wyjątkiem wchodzących w skład komisji nagród,  
- rady wydziałów uczelni wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego.  
W przypadku gdy kandydat nie jest jedynym autorem wskazanej pracy, jego wkład 
powinien być szczegółowo opisany.  
Termin składania wnioskow o nagrody upływa z dniem 30 czerwca każdego roku. 
 



5.  Komisja nagród naukowych Wydziału III PAN w głosowaniu tajnym wybiera spośród 
otrzymanych wniosków kandydatów do nagród i przedstawia te kandydatury wraz z 
uzasadnieniem do zaakceptowania sesji plenarnej Wydziału III PAN.  

 
§ 4.  

 
Każda z nagrodzonych osób otrzymuje dyplom.  

 


