
REGULAMIN 

przyznawania Nagrody im. prof. Aleksandra Szczygła 

za najlepszą pracę naukowo-badawczą lub działalność popularyzatorską 

z dziedziny nauki o żywieniu człowieka 
uchwalony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 

w dniu 30 marca 2016 roku 

 

1. Nagrodę im. prof. Aleksandra Szczygła przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk 

Żywieniowych na wniosek Komisji Konkursowej, w dwóch kategoriach: za najlepszą pracę 

naukowo-badawczą lub cykl prac ściśle ze sobą tematycznie związanych oraz za działalność 

popularyzatorską w dziedzinie nauki o żywieniu człowieka, wykonaną w Polsce. 
 

2. Komisja Konkursowa składa się z trzech osób (w tym przewodniczącego), imiennie powołanych 

przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTNŻ oraz przewodniczących Oddziałów PTNŻ lub 

członków wytypowanych przez Oddziały Towarzystwa. 

 

3. Nagrodą im. prof. Aleksandra Szczygła są wyróżniane prace dotyczące zagadnień istotnych dla 

postępu wiedzy o żywieniu człowieka, niezależnie od stosowanego w nich materiału badawczego 

oraz rodzaju dyscypliny w obrębie nauki o żywieniu, do której prace te można zakwalifikować. 
 

4. Nagrodę przyznaje się za pracę opublikowaną w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku 

cyklu prac, przynajmniej jedna powinna być opublikowana w poprzednim roku kalendarzowym, 

a pozostałe mogą być opublikowane rok wcześniej. W przypadku działań popularyzatorskich 

nagroda może dotyczyć jednorazowej akcji w poprzednim roku kalendarzowym lub całokształtu 

działań związanych z popularyzacją wiedzy. 
 

5. Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy członek Towarzystwa przesyłając na adres 

Komisji Konkursowej, pisemnie lub drogą e-mail wniosek wraz z uzasadnieniem w terminie do 

31 maja każdego roku. 
 

6. Komisja Konkursowa w terminie do 31 lipca każdego roku: 

sporządza wykaz zgłoszonych prac i działań, sprawdza poprawność warunków ich zgłoszenia,   

dokonuje oceny prac i działań zakwalifikowanych do niej, 

wnioskuje do Zarządu Głównego o przyznanie Nagrody dla jednej pracy (cyklu prac) 

i jednego działania popularyzatorskiego. 
 

7. Jeżeli autor lub jeden z autorów pracy jest lub był zatrudniony w instytucji, z której pochodzi 

jakiś członek Komisji, wówczas ten ostatni nie bierze udziału w ocenie. 
 

8. Wybór pracy/cyklu prac i działań popularyzatorskich do Nagrody odbywa się w głosowaniu 

tajnym w obecności co najmniej 2 członków Komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie 

i 3 przedstawicieli Oddziałów. Po zakończeniu prac Komisji, jej przewodniczący składa 

Zarządowi Głównemu pisemny wniosek o przyznanie Nagrody, podpisany przez członków 

Komisji uczestniczących w posiedzeniu, a protokoły obrad Komisji podlegają zniszczeniu. 

Zarząd Główny zatwierdza wniosek na najbliższym posiedzeniu. 
 

9. Przyznana Nagroda zostanie wręczona, o ile będzie taka możliwość, na ogólnopolskiej 

konferencji odbywającej się pod patronatem Towarzystwa. 
 

10. Niniejszy regulamin znajduje się w siedzibach Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów, 

a także na stronie internetowej Towarzystwa, do wglądu dla wszystkich członków. 

 
 

Przewodnicząca Towarzystwa 

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW 

Warszawa, 30 marca 2016 r. 


