
REGULAMIN 

przyznawania Nagród im. prof. Aleksandra Szczygła 

za pracę naukowo-badawczą i za działalność popularyzatorską 

z zakresu nauki o żywieniu człowieka 

uchwalony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 

w dniu 03 marca 2022 roku 

 

§ 1 

Nagrodę im. prof. Aleksandra Szczygła (zwaną dalej Nagrodą) przyznaje Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Nauk Żywieniowych (dalej: Towarzystwo) członkom Towarzystwa na wniosek 

Komisji Konkursowej, w dwóch kategoriach: za pracę naukową i za działalność popularyzatorską 

z zakresu nauki o żywieniu człowieka, po jednej w każdej kategorii.  

§ 2 

1. Nagrodę za pracę naukową przyznaje się za monografię naukową lub publikację, które 

zrealizowano w Polsce i opublikowano w roku kalendarzowym poprzedzającym jej przyznanie. 

2. Nagrodę za działalność popularyzatorską z zakresu nauki o żywieniu człowieka przyznaje się za 

działalność prowadzoną na terenie Polski. Nagroda może dotyczyć jednorazowej akcji w roku 

kalendarzowym poprzedzającym jej przyznanie lub całokształtu działań związanych 

z popularyzacją wiedzy o żywieniu człowieka.  

§ 3 

1. Nagrodą są wyróżniane prace naukowe, o których mowa w § 2 ust. 1, dotyczące zagadnień 

istotnych dla postępu nauki o żywieniu człowieka i działalność popularyzatorską, o której mowa 

w § 2 ust. 2, o dużym znaczeniu społecznym. 

2. W każdym roku Towarzystwo przyznaje nie więcej niż jedną nagrodę za pracę naukową i nie 

więcej niż jedną nagrodę za działalność popularyzatorską z zakresu nauki o żywieniu człowieka. 

3. Obie kategorie Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe, przy czym pierwszy członek 

zespołu zgłoszonego do Nagrody musi być członkiem Towarzystwa.  

4. W przypadku wieloautorskiej pracy naukowej zgłoszonej do Nagrody, o której mowa w § 2 ust. 

1, skład zespołu zgłoszonego do Nagrody powinien być taki sam jak danej pracy. 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie Nagrody wraz z uzasadnieniem może zgłaszać każdy członek 

Towarzystwa przez Przewodniczącego właściwego Oddziału Towarzystwa. Przewodniczący 

Oddziału Towarzystwa przesyła zgłoszone wnioski na adres Towarzystwa (ptnz@sggw.edu.pl) 

w terminie do 31 maja każdego roku. 

2. Członek Towarzystwa może zgłosić nie więcej niż jeden wniosek o przyznanie Nagrody w 

każdej kategorii. 

 



§ 5 

1. Przewodniczący Towarzystwa przekazuje zgłoszone wnioski Przewodniczącemu Komisji 

Konkursowej w terminie do 15 czerwca każdego roku.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przewodniczący Oddziałów Towarzystwa i trzech 

innych członków Towarzystwa, których wybrano imiennie w głosowaniu tajnym podczas 

Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Wybrani imiennie członkowie Komisji Konkursowej 

wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

§ 6 

1. Przewodniczący Komisji Konkursowej zwołuje posiedzenie, na którym Komisja Konkursowa 

rozpatruje zgłoszone wnioski w obecności, co najmniej 50% jej członków.  

2. Komisja Konkursowa w terminie do 31 sierpnia każdego roku:   

a. sporządza wykaz zgłoszonych wniosków,  

b. sprawdza zgodność wniosków z regulaminem Nagrody,  

c. przygotowuje wniosek do Zarządu Głównego Towarzystwa, który zawiera rekomendację 

wraz z uzasadnieniem o przyznanie jednej Nagrody w każdej kategorii, 

d. sporządza protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej. 

3. Wniosek rekomendowany do Nagrody jest wybierany w głosowaniu tajnym (w każdej kategorii 

oddzielnie) zwykłą większością głosów podczas posiedzenia, o którym mowa § 6 ust. 1. 

Z głosowania są wyłączeni: 

a. członkowie Komisji Konkursowej, którzy zgłosili konflikt interesów, 

b. wchodzący w skład Komisji Konkursowej przewodniczący Oddziałów, którzy są lub byli 

zatrudnieni w tej samej jednostce naukowej tworzącej system szkolnictwa wyższego  

i nauki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (poz. 1668 z późn. zm.), w której jest obecnie zatrudniony kandydat lub członek 

zespołu wniosku zgłoszonego do Nagrody. 

4. Przewodniczący Komisji Konkursowej przesyła Przewodniczącemu Towarzystwa pisemną 

rekomendację wraz z uzasadnieniem o przyznanie Nagrody oraz protokół z posiedzenia Komisji 

Konkursowej. 

§ 7 

1. Przewodniczący Towarzystwa na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego, w obecności,  

co najmniej 50% jej członków, poddaje pod głosowanie wniosek rekomendowany do Nagrody 

przez Komisję Konkursową. 

2. Nagroda jest przyznawana w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów podczas 

posiedzenia, o którym mowa § 7 ust. 1. Z głosowania są wyłączeni: 

a. członkowie Zarządu Głównego, którzy zgłosili konflikt interesów, 

b. wchodzący w skład Zarządu Głównego przewodniczący Oddziałów, którzy są lub byli 

zatrudnieni w tej samej jednostce naukowej tworzącej system szkolnictwa wyższego  

i nauki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (poz. 1668 z późn. zm.), w której jest obecnie zatrudniony kandydat lub członek 

zespołu wniosku zgłoszonego do Nagrody. 

 



§ 8 

Protokoły z posiedzenia Komisji Konkursowej i posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa 

pozostają do wglądu w Zarządzie Głównym Towarzystwa przez okres 4 lat.  

§ 9 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa i Komisji Konkursowej mogą się odbywać w 

trybie stacjonarnym lub po uzgodnieniu z Przewodniczącym Towarzystwa w trybie zdalnym za 

pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest 

sporządzenie i przekazanie protokołu spotkania Przewodniczącemu Towarzystwa. 

2. Narzędzia teleinformatyczne wykorzystywane w trybie zdalnym do przeprowadzenia 

posiedzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, muszą zapewniać jednoczesny, obustronny przekaz 

obrazu i dźwięku (wideokonferencja), możliwość rejestracji, co najmniej dźwięku oraz 

możliwość udzielania głosu uczestnikom przez prowadzącego posiedzenie. 

3. Narzędzia teleinformatyczne wykorzystywane w trybie zdalnym do przeprowadzenia głosowania 

muszą zapewniać poufność w przypadku głosowań tajnych i jawność w przypadku głosowań 

jawnych. W trakcie posiedzenia w trybie zdalnym głosowania tajne są przeprowadzane przy 

pomocy systemu elektronicznego, w którym każdy uprawniony uczestnik posiedzenia jest 

jednoznacznie identyfikowany po podaniu indywidualnego, poufnego hasła. W przypadku 

głosowania jawnego dopuszczalne jest przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym, 

z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub komunikatora (czatu) w ramach i w czasie 

posiedzenia. 

4. Każdy uczestnik posiedzenia w trybie zdalnym korzysta z odrębnego urządzenia zapewniającego 

łączność, przy czym Towarzystwo nie zapewnia tych urządzeń. W zawiadomieniu o posiedzeniu 

w trybie zdalnym członkowie Towarzystwa otrzymują instrukcję dotyczącą instalacji 

niezbędnego oprogramowania oraz korzystania ze środków łączności i systemu do głosowania. 

§ 10 

Przyznana Nagroda zostaje wręczona podczas konferencji organizowanej przez Towarzystwo  

lub konferencji odbywającej się pod patronatem Towarzystwa.  

§ 11 

Niniejszy regulamin znajduje się w siedzibie Zarządu Głównego i jest upubliczniony na stronie 

internetowej Towarzystwa (http://ptnz.sggw.pl).  

 
Przewodnicząca Towarzystwa 

 

Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka 

 


