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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZESÓW POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO 

§1
Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego jest nagrodą indywidualną, 
przyznawaną za oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe w 
zakresie neurologii klinicznej lub doświadczalnej. Podstawę wniosku o nagrodę stanowią prace 
wydrukowane w recenzowanych czasopismach naukowych, opublikowane w okresie 3 lat 
poprzedzających termin składania wniosków.  
Pod uwagę będą brane wyłącznie prace, w których wskazana jest afiliacja kandydata z polskim 
ośrodkiem. Przynajmniej część dorobku będącego podstawą wniosku o nagrodę powinna być 
zrealizowana w Polsce.  

§2
Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z grona Prezesów Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego. W jej skład wchodzić będą ex officio:  
prezes ZG PTN,  
prezes elekt ZG PTN,  
prezes poprzedniej Kadencji ZG PTN.  
Przewodniczącym Kapituły jest prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

§3
Nagroda jest przyznawana w okresie organizacji Zjazdu PTN, zgłaszanie kandydatów do 31 
maja w roku zjazdowym.  

§4
Nagroda jest traktowana jako grant naukowy unrestricted grant.  
Członkowie kapituły nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach kapituły.  

§5
Nagrodę stanowi dyplom i kwota pieniężna, której wysokość jest każdorazowo ustalana przez 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wręczenie nagrody ma miejsce 
podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Kwota nagrody będzie przelana na 
konto wskazane przez nagrodzonego, najpóźniej do 30 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. 

§6
Regulaminy konkursu będą opublikowane na stronie internetowej PTN. 

http://www.ptneuro.pl/
mailto:b.woltman@ptneuro.pl


§7
1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
a) sami zainteresowani,
b) kierownicy jednostek, w których kandydaci do nagrody są zatrudnieni lub prowadzą badania
naukowe,
c) Polskie Towarzystwo Neurologiczne — Zarząd Główny za zgodą zainteresowanego.
2. Nagroda może być przyznana obywatelowi polskiemu, który w dniu zamknięcia zgłoszeń nie
ukończył 40. roku życia*.
3. Bez względu na tryb zgłoszenia, kandydaci do nagrody powinni przedstawić:
a) naukowy i zawodowy życiorys z uwzględnieniem wykazu publikacji, głównych kierunków
badawczych, nagród i wyróżnień naukowych, funkcji pełnionych w organizacjach i
towarzystwach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych,
b) autorskie sformułowanie osiągnięcia badawczego lub klinicznego lub wdrożeniowego, które
ma być przedmiotem nagrody; ponadto należy dołączyć odbitki publikacji stanowiących
podstawę wniosku a nagrodę,
4. Zgłoszenia dokonane w trybie określonym w § 7 pkt. 1 b lub 1 c winny nadto zawierać
wyrażoną przez zgłaszających ich własną wyczerpującą opinię a znaczeniu osiągnięcia
przedstawionego do nagrody.
5. Zgłoszenia kandydatów do nagrody powinny być nadsyłane do dnia 31 maja do sekretarza
ZG PTN.

§8
Nazwisko laureata będzie opublikowane na stronie internetowej PTN oraz w Polskim 
Przeglądzie Neurologicznym. 

*patrz uchwała ZG PTN nr 10/12.02.2021


