
REGULAMIN 
Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 
uchwalony przez sesję plenarną Wydziału III PAN w dniu 6.05.2011 

 
 

§ 1. 
 
1. Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie zwaną dalej "nagrodą" przyznaje 

corocznie sesja plenarna Wydziału III PAN, na przemian w zakresie fizyki i chemii, za 
wybitne osiągnięcie naukowe przyczyniające się do wzrostu znaczenia nauki polskiej w 
świecie.  

2. Wysokość nagrody ustala corocznie Prezes PAN.  
3. Osiągnięcie zgłoszone do nagrody musi być udokumentowane pracą lub cyklem prac 

opublikowanych z polską afiliacją w ciągu ostatnich pięciu lat, wliczając rok, w którym 
nagroda jest przyznawana. 

 
§ 2. 

 
1. Nagroda przeznaczona jest dla osób nie będących członkami PAN. 
2. Nagrodę przyznaje się osobom, na stałe pracującym w Polsce, bez względu na 

stanowisko, tytuł i stopień naukowy oraz miejsce pracy. 
3. Nagroda może być indywidualna bądź przyznana dwuosobowemu zespołowi. 
 

§ 3. 
 
1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: 
 - członkowie PAN, 
 - komitety naukowe PAN, 
 - towarzystwa naukowe, 
 - rady wydziałów szkół wyższych, 
 - rady naukowe placówek czynnych w zakresie fizyki lub chemii. 
2. Wnioski, zawierające dane osobowe wraz z odbitkami prac dokumentujących osiągnięcie 

przedstawione do nagrody, należy zgłaszać do Wydziału III PAN w terminie do 30 
czerwca każdego roku. 

 
§ 4. 

 
1. Komisje dla przedstawienia kandydatów do nagrody wybiera sesja plenarna Wydziału III 

PAN na okres kadencji władz PAN spośród swoich członków w składzie: przewodniczący, 
z-ca przewodniczącego, pięciu członków, pierwszy z-ca członka, drugi z-ca członka. 

2. Komisja obraduje w składzie sześciu osób, przy czym w razie nieobecności 
przewodniczącego lub któregoś z członków na ich miejsca wchodzą: zastępca 
przewodniczącego lub kolejno pierwszy i drugi zastępca członka.  

3. W przypadku braku możliwości skompletowania regulaminowego składu komisji w okresie 
rozpatrywania wniosków (choroba, wyjazd za granicę itp.) przewodniczący komisji jest 
upoważniony do dokooptowania do jej składu jednej osoby spośród aktualnie osiągalnych 
członków Wydziału.  

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrody w zakresie fizyki obradom przewodniczy chemik i 
odwrotnie, przy rozpatrywaniu wniosków o nagrody z zakresu chemii obradom 
przewodniczy fizyk. 

5. Komisja nie rozpatruje wniosków podpisanych przez jej członków. 
6. Dla podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do nagrody potrzeba trzech głosów 

pozytywnych, przy czym przewodniczący nie głosuje. 



7. Jeżeli głosowanie nie przynosi rozstrzygnięcia powtarza się je eliminując kolejne wnioski, 
które otrzymały najmniejszą liczbę głosów. 

8. Zastęca przewodniczącego i zastępcy członków mogą uczestniczyć w obradach komisji 
bez prawa udziału w głosowaniu. 

 
§ 5. 

 
1. Przewodniczący komisji przedstawia kandydaturę wraz z uzasadnieniem sesji plenarnej 

Wydziału III PAN. 
2. Wydział III PAN przyznaje nagrodę w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 
 

§ 6. 

 
Każda z nagrodzonych osób otrzymuje dyplom. 


