
                                                                          REGULAMIN 
 przyznawania nagród Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska młodym  
                                     pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe 
 
                                                                                     § 1 

 Popierając i rozwijając aktywność naukową młodych pracowników nauki, Gdańskie Towarzystwo Naukowe i 
Prezydent Miasta Gdańska przyznają doroczne nagrody za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe. 

                                                                                     § 2  

Nagrody GTN przyznaje się osobom, które do końca roku kalendarzowego, za który przyznawane są nagrody nie 
przekroczyły 35 roku życia.  

                                                                                      § 3 

Nagrody GTN przyznawane są za prace naukowo-badawcze, prace konstrukcyjne i projektowe oraz publikacje o 
tematyce odpowiadającej statutowym celom i zadaniom Towarzystwa. 

                                                                                     § 4 

Dorocznie przyznawanych jest 5 nagród – w wysokości ustalanej każdego roku przez Prezydenta Miasta 
Gdańska w porozumieniu z Prezesem GTN – za prace naukowe związane z zakresem działania każdego z 5 
Wydziałów Towarzystwa. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie zostanie przyznana nagroda za prace związane 
z zakresem działania któregoś z Wydziałów z powodu braku zgłoszeń lub brak podstaw do zakwalifikowania do 
nagrody zgłoszonej pracy, możliwe jest przyznanie dodatkowej nagrody za prace naukowe związane z zakresem 
działania innego Wydziału lub zwiększenie proporcjonalne wysokości przyznanych nagród o nie 
rozdysponowane środki 

                                                                                      § 5 

 Nagrody przyznaje Zarząd GTN na wniosek Komisji Nagród. Dyplomy laureatom nagród wręcza Prezes 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydent Miasta Gdańska na Walnym Zebraniu. 

                                                                                       § 6  

W skład Komisji Nagród wchodzą przewodniczący Wydziałów oraz powołany przez Zarząd GTN przewodniczący 
i sekretarz Komisji. 

                                                                                      § 7 

Posiedzenie Komisji Nagród zwołuje Przewodniczący Komisji. Do ważności uchwał Komisji konieczna jest 
obecność co najmniej dwóch trzecich członków Komisji. Uchwały Komisji zapadają większością głosów, w 
przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego. Z posiedzeń Komisji Nagród sporządza się 
protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Komisji. 

                                                                                      § 8 

Kandydatów do nagród  do dnia 31 grudnia roku za który przyznawane są nagrody,  zgłaszają członkowie 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, względnie osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub 
instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska. 

                                                                                     § 9 

 Tryb zgłaszania kandydatów do nagród GTN ustala każdego roku Zarząd Towarzystwa. 

 


