
REGULAMIN

 „NAGRODY POLSKIEGO PRZEGLĄDU CHIRURGICZNEGO"

Ustanowieniu  Nagrody  Polskiego  Przeglądu  Chirurgicznego  przyświeca
myśl wyróżniania i popierania wybitnych prac publikowanych na łamach Organu
Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odpowiadają standardom współczesnej
chirurgii  i  wnoszą istotny wkład w życie  naukowe chirurgii  polskiej.  Nagroda
przewidywana jest jako wyróżnienie o znacznym prestiżu naukowym.

§ 1. Nagroda „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" zwana w dalszej części
Regulaminu  NAGRODĄ  jest  coroczną  indywidualną  lub  zbiorową  nagrodą
pieniężną  przyznawaną  za  najlepszą  pracę  oryginalną  prezentującą  wybitne
osiągnięcia w zakresie chirurgii a opublikowaną na łamach „Polskiego Przeglądu
Chirurgicznego" w danym roku kalendarzowym.

§  2.  Nagroda  przyznawana  jest  Członkom  Towarzystwa  Chirurgów
Polskich. 

§ 3. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa. Wyjątkowo mogą być
przyznane dwie równorzędne nagrody.

§  4.  Wysokość  funduszu  na  nagrodę  na  dany  rok  ustala  Kolegium
Redakcyjne „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego"  przed posiedzeniem Komisji
Konkursowej.

§ 5. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący: Redaktor Naczelny „Polskiego  Przeglądu Chirurgicznego"
2. Członkowie:
—Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
—Z-ca Redaktora Naczelnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego"
—Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
—Przewodniczący  Komisji  Naukowej  Zarządu  Głównego  Towarzystwa
Chirurgów Polskich 

§ 6. Wniosek o przyznanie Nagrody składać może:
—Recenzent,  który  kwalifikuje  pracę  do  druku  w  „Polskiego  Przeglądu
Chirurgicznego"
—Członek Kolegium Redakcyjnego ,,Polskiego Przeglądu Chirurgicznego"



—Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
§  7.  Wniosek  o  nagrodę  powinien  zawierać  następujące  dane:  imię

i nazwisko wnioskodawcy, tytuł przedstawianej do nagrody pracy i uzasadnienie.

§ 8. Wnioski wraz z wymienioną dokumentacją składać należy w Redakcji
„Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego,
w którym ukazała się praca.

§ 9. Komisja Konkursowa rozpatruje złożone wnioski i dokonuje oceny prac
po ukazaniu się ostatniego zeszytu „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego'' z roku,
za który przyznana ma być nagroda.

§  10.  Komisja  konkursowa  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  ocenia
w szczególności:
—oryginalność pracy,
—jej znaczenie dla chirurgii polskiej i pozycję w piśmiennictwie światowym,
—sposób jej przedstawienia,
—wysiłek  włożony  w  jej  wykonanie  uwzględniając  możliwości  badawcze
Ośrodka, z którego praca pochodzi.

§  11.  Komisja  konkursowa  może  zwrócić  się  ponownie  o  opinię
do wybranego przez siebie recenzenta.

§ 12. Decyzja Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu.

§  13.  Ogłoszenie  decyzji  Komisji  Konkursowej  następuje  w  5  zeszycie
Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" następnego roku kalendarzowego.

§  14.  Uroczystego  wręczenia  nagród  dokonuje  Redaktor  Naczelny
„Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" podczas Zjazdu Towarzystwa Chirurgów
Polskich lub podczas Zjazdu Sekcji Towarzystwa Chirurgów Polskich.

§  15.  Nagroda  wręczana  jest  osobie  nagrodzonej  lub  jednemu z  autorów
nagrodzonej pracy zespołowej.


