
REGULAMIN

* przyznawania przez Polskie Towarzystwo Epidemlologow i Lekarzy

Chorob Zakaznych nagrod ira. Jozefa KOSTRZEWSKIEGO za prace

naukowe z zakresu epidemiologii, chorob zakaznych I inwazyjnych

ustalony na Walnym Zebraniu 20.11.1959 r* w Warszawie. .
\.

1. Nagrod^ przyznaje si^ jeden raz w okresie poprzedzajq.cym kolejny

zjazd Pol.Tow.Epid. i Lek.Chor.Zak.

2* Ubiegac si^ o niq, mogq. czlonkowie Towarzystwaf nie b^dq.cy

samodzielnymi pracownikami naukowymi.

3^ Otrzymujq. jq. autorzy dotqd nie nagradzanych prac w dziedzinie

epidemiologii, chorob zakaznych lub inwazyjnych, wydrukowanych

lub przyĵ tych do druku po ostatnim zjezdzie , a takze obronionych

prac doktorskich.

4. Praca nagrodzona winna stanowic publikacj^ oryginalnq. bqdz

o duzym znaczeniu naukowym i merytorycznym.

5* Autorzy przesylaj^ prace konkursov/e w 3 egzeinplarzach, za

posrednictwem Zarz^dow Oddzialow Terenowych, na adres Zarẑ du

Gl6\vnego Tow.Epid. i Lek^Chor*Zakaznych, nie pozniej jak 4

miesic^ce przed zjazdem.

6. Nagrody przyznaje Zarzq.d Glowny Towarzystwa na podstawie

wnioskow zgloszonych przez Komisj^ Konkursowq..

7« ¥ sklad Komisji Konkursowej wchodzq^ prezes Zarzq.du Glownego

Towarzystwa jako przev/odniczq.cy oraz wybitni specjalisci

z zakresu epidemiologii, chorob zakaznych, inwazyjnych i

medycyny weterynaryjnej.

8. Ocena prac odbyvm si^ na zasadzie krotkich recenzji na pismie

czlonkow Komisji, ktore "ŝ  podstawq dyskusji na wspolnym

zebraniu i ostatecznego werdyktu poprzedzonego tajnym glosov/aniem.
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'Powzî cie uchwaly nast^puje na zasadzie zwyklej wi^kszosci

glosow* W razie rownosci wyniku glasowania roztrzyga glos

przewodniczq.cego.

Zaprotokolowaniu podlegajq. tylko wnioski i uchwaly Komisji.

Ustanawia si$ trzy nagrody pieni^zne, ktorych wysokosc kazdo-

razowo okresla Zarzqd Glowny, zas kolejnosc wynika z postano-

/ wien Komisji Konkursowej.

W razie braku prac zaslugujq.cych na nagrody, moze bye ona

w danej kadencji nie przyznawana»

I flazwiska autorow i tytuly nagradzanych prac oglasza sî  w

prasie lekarskiej.

/ r̂̂ czenie nagrod dokonuje Prezes Zarẑ du Glownego na plenarnym

^ebraniu Towarzystwa w czasie Zjazd̂  Pol.Tow.Epid. i Lek.Chor.

âkaznych.

jaagroda im.Jozefa Kostrzewskiego moze bye przyznana autorowi

xtylko jeden raz.

.plagroda ta posiada wysok^ ranĝ  naukowa, daj^cq jej laureatom

rzywilej brane pod uwag$ w konkursach zawodowych.

odnosc: Tekst regulaminu zaktxializowano
i przyĵ to na V/alnym Zebraniu
czlonkow PTEiLChZ w dn. 21.09.
1981 r. we Wroclawiu.


