
 

REGULAMIN NAGRODY IMIENIA PROFESORA MARIANA MIĘSOWICZA 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE FIZYKI 

 

 

 

Z inicjatywy środowiska naukowego Krakowa, reprezentowanego przez Polską Akademię 

Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 

Staszica w Krakowie oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, 

utworzona zostaje Nagroda imienia Profesora Mariana Mięsowicza. 

 

1. Nagroda przyznawana jest uczonym polskim za wybitne osiągnięcie naukowe w 

zakresie nauk fizycznych, udokumentowane publikacjami w liczbie najwyżej pięciu.  

 

2. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata, w latach nieparzystych. 

 

3. Wysokość nagrody, fundowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-

Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. 

Henryka Niewodniczańskiego PAN, nie powinna być niższa niż półroczne 

wynagrodzenie zasadnicze profesora wyższej uczelni. Nagroda nie może być dzielona 

między więcej niż trzech autorów nagrodzonej pracy. 

 

4. Nagrodę przyznaje Komisja w składzie: dwóch przedstawicieli Wydziału III Nauk 

Ścisłych i Technicznych PAU, w tym przewodniczący Komisji wyznaczony przez 

Prezesa PAU, oraz po jednym przedstawicielu delegowanym przez Rektora UJ, 

Rektora AGH oraz Dyrektora IFJ PAN. 

 

5. Uprawnieni do zgłaszania wniosku o nagrodę są: 

    i.   Członkowie Wydziału III PAU w liczbie co najmniej trzech osób, 

    ii.  Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UJ, 

    iii. Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH, 

    iv. Rada Naukowa IFJ PAN. 

 

 

6. Kandydaci zgłoszeni przez członków Wydziału III PAU nie mogą być członkami 

PAU. 

Kandydaci zgłoszeni przez UJ, AGH i IFJ PAN nie mogą być pracownikami 

instytucji, która zgłasza kandydata. 

 

7. Wniosek powinien zawierać dokumentację osiągnięć kandydata do nagrody wraz 

z jednoznacznym określeniem ich znaczenia międzynarodowego i wkładu w rozwój 

danej tematyki, a w przypadku pracy wieloautorskiej również określenie 

indywidualnego wkładu kandydata. 

 



8. Kompletne wnioski należy składać w Kancelarii PAU do końca lutego roku, w którym 

przyznawana jest nagroda. Wnioski nie zawierające dokumentacji i informacji, o których 

mowa w pkt. 7, nie będą przyjmowane. 

 

9. Niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania wniosków ich kopie zostają przekazane 

wszystkim członkom Komisji. Jeśli członek Komisji uzna, że jego udział w pracach 

Komisji prowadzi do konfliktu interesów, rezygnuje z członkostwa i zawiadamia o 

konieczności wskazania innego członka Komisji instytucję, która delegowała go do 

składu Komisji.  

 

10. Decyzję o przyznaniu nagrody Komisja podejmuje większością głosów. Decyzja 

powinna być podjęta najpóźniej do końca kwietnia, ale nie wcześniej niż po dwóch 

tygodniach od doręczenia członkom Komisji kompletu materiałów.  

 

11. Wręczenie dyplomu nagrody następuje podczas uroczystego posiedzenia publicznego 

Walnego Zgromadzenia PAU, które tradycyjnie odbywa się w czerwcu. Wartość 

pieniężna nagrody jest przelewana na konto Laureata w najbliższym możliwym czasie 

po wręczeniu nagrody. Nazwisko laureata wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody 

publikowane jest w Roczniku PAU. 

 

12. Laureat zapraszany jest do wygłoszenia okolicznościowego referatu na posiedzeniu 

Wydziału III PAU w roku przyznania nagrody.  

 

13. Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi Kancelaria PAU.  

 


