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R E G U L A M I N 

Nagrody naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku 

im. Elżbiety Koopman Heweliusz 

 

1. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przyznaje coroczną Nagrodę im. Elżbiety 
Koopman Heweliusz dla kobiety za wybitne osiągnięcie naukowe. 

 

2. Fundatorem Nagrody jest Prezydent miasta Gdańska. 
 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 
 

4. Nagroda przeznaczona jest dla kobiet posiadających obywatelstwo polskie, których 

osiągnięcie naukowe zostało dokonane w Polsce.  
 

5. Nagroda może być przyznana danej osobie tylko jeden raz. 
 

6. Wysokość Nagrody jest ustalana corocznie i wynosi nie mniej niż 20.000 PLN. 
 

7. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być składane przez: 

a) co najmniej trzech Członków Polskiej Akademii Nauk,  

b) co najmniej trzech Członków Polskiej Akademii Umiejętności,  

c) Dyrektorów instytutów naukowych PAN,  

d) Prezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,  

e) Rektorów wyższych uczelni,  

f) Zespoły składające się z co najmniej pięciu samodzielnych naukowców, 

specjalizujących się w dziedzinie związanej z osiągnięciem naukowym Kandydatki. 
 

8. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:  

a) życiorys zawodowy Kandydatki do Nagrody, 

b) autoreferat opisujący zgłaszane do Nagrody osiągnięcie naukowe Kandydatki ,  

c) kopię jednej lub więcej publikacji Kandydatki, prezentujące zgłaszane do Nagrody 

osiągnięcie naukowe; publikacja powinna zawierać informację o afiliacji Kandydatki,  

d) rekomendację wniosku wystosowaną przez wnioskodawcę. 
 

9. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w terminie do 15 października drogą  

pocztową lub osobiście, w formie drukowanej oraz elektronicznej na płycie CD, w 
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Oddziale PAN w Gdańsku – adres: ul. Jaśkowa Dolina 31, 80 - 286 Gdańsk. O terminie 

złożenia wniosków drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.  
 

10. Nagroda przyznawana jest na wniosek Kapituły. 

10.1. W skład Kapituły wchodzą:  

a) Prezes Oddziału PAN w Gdańsku – Przewodniczący, 

b) Dwóch przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Gdańsku, 

c) Dyrektor PAN Biblioteka Gdańska,  

d) Przedstawiciel Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie, 

e) Przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, 

f) Przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

g) Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej, 

h) Przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 

10.2. Członków Kapituły, będących przedstawicielami, powołuje corocznie Prezydium 

Oddziału PAN w Gdańsku spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego 

Kapituły. 

10.3. Członkowie Kapituły nie mogą składać wniosków o przyznanie Nagrody. 

10.4. Do zadań Kapituły należy: 

a) sprawdzenie wniosków o Nagrodę pod względem formalnym, 

b) wyłonienie nie więcej niż 10 wniosków, które zostaną skierowane do recenzji 

merytorycznych, 

c) powołanie recenzentów wniosków, którzy wyznaczani są przez Przewodniczącego 

Kapituły i których zadaniem jest przygotowanie recenzji danego wniosku w formie 

pisemnej oraz przedłożenie jej Kapitule; recenzenci mogą zostać wybrani spośród 

członków Kapituły,  

d) po zapoznaniu się z treścią recenzji, dokonanie wyboru Laureatki Nagrody w 

głosowaniu tajnym; szczegółowy tryb i zasady głosowania ustalane są każdorazowo 

na posiedzeniu Kapituły, 

e) złożenie wniosku do Prezydenta miasta Gdańska o przyznanie Nagrody Kandydatce, 

wskazanej przez członków Kapituły. 
 

10.5. Kapituła może uznać, że w danym roku żaden ze złożonych wniosków nie spełnia 

wymogów, dających podstawę do rekomendowania go do Nagrody. 
 

11.  Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie w miesiącu marcu, uznanym za 

miesiąc urodzin Elżbiety Koopman Heweliusz.  
 

12. Informacja o przyznanej Nagrodzie publikowana jest na stronie internetowej Oddziału 

PAN w Gdańsku oraz na stronie internetowej Biura Prezydenta miasta Gdańska ds. Kultury. 

Uchwalony przez Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku 
w dn. 6 września 2018 r.  


