
Resuiamin pr/y/nawania nagrody naukowej Zar/i|ck! (ilownego Polskiego
r/vss'va Rpidemiologow i Lekarzy Ch^n>b Zaka/nyeh.

§ 1
Zarzad Giownv rolskiego Towarzystwa Rpidemiologow i Lekarzy Chorob Zakaznych postanowil
przyznac nagrode za s/.czegolne osiagniecia naukowe \ okresie 3-lelniei kadencji Zarziulu.
Nagroda niog^ zostac wyroznieni cztonkowie Towarzystwa b^dacy autorami lu'o wspolautoranii
prac oraz osoby nie beciaee czlonkami Towarzystwa, jezeii sa wspolautorami prac. Czionkowie
Towarzystwa ŝ  wyro^niani dyplomem i nagrodypieni^nq, iiatomiast osoby nie S^dace c/ionkami
Towarzystwa otrzymuja tylko dyplom. Nagrody inoga bye indywidualne lub zbiorowe. Nagrody sa
wr^czane podczas Walnego Zebrania Sprawozdawc7x>-Wyborc7ego.

§2

\ przypadkacli s/czegolnych ni(>ga^7ostac pr7y?.nane dwie rownor7^dne nagrody naukowe Tar/^du
GJownego.

§3
Wnioski o nagrod? rnoga^ bye zgtaszane przez cztonkow Zarzadow Oddzialow Towar/ystwa
bezposrednio do Zarzqciu Gtownego lub do oddzialow wojewodzkich Towarzystwa. Wniosek o
przyznanie nagrody naukowej Zarz^du Giownego powinien zawierac:

- liste oscSb przedstawionych do nagrody z podanicm imienia, nazwiska, stopnia (tytuhi)
naukowegi), miejsca pracy oraz intonnacji o czlonkostwie IrrRiLChZ;

- uzasadnienie wniosku (przedstawienie wartosci poznawczych lub aplikacyjnych vvynikow
badan w porownaniu z aktualnyni stanem wiedzy):

- spis publikacji (autorzy, t\1ul pracy. nazwa czasopisma, rok, torn, strony, cwcntualnic IF), o
ile prac jest wiecej niz jedna i stanoxvia one cykl prac zgtos/onych do nagrody.

Wnioskovvi musi towarzyszyc odbitka publikacji pracy przcdstawioncj do nagrody, lub kilku prac
tworzacycli cykl.

§4

Nagroda naukowa moze bye przyznana tylko pracy oryginalnej, przedstawionej w postaci eo
najmniej jcdnej publikacji w czasopismie o zasiegu miedzA-narodowym posiadajacym IF. Jezeii do
nagrody jest zgloszony cykl k i lku prac, co najmniej jedna z nich powinna spelniac powyzsze
krvlerium. Tematyka zgloszonej do nagrody pracy lub cyklu prac powinna dotyczyc zakresu
dziedzin nauk bio-medycznych reprezentowanych przez Towarzystwo.

§ 5

Wysokosc nagrody naukowej ustala kazdorazowo Zarz4u Glowny lub jego prezydiuni, w
zaleznosci od stanu zasobow fmansowych Tovvarzystwa; wskazane jest, by nie byla nizsza od
aktualnego sredniego wynagrodzenia w sferze bud^etowej.

§6

Zarza^d Glowny przyznaje nagrode. (nagrody) na wniosek Kapituly Nagrod.


