
Regulamin Nagrody Młodych PTA 
 
 

1. Inicjatorem i fundatorem nagrody w Konkursie o Nagrodę Młodych jest Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne. 

 
2. Konkurs o Nagrodę Młodych rozpisywany jest co dwa lata, każdorazowo na mocy 

uchwały Zarządu PTA, która jednocześnie określa wysokość nagrody. 
 

3. Nagroda Młodych jest nagrodą indywidualną. Przyznawana jest astronomowi 
posiadającemu obywatelstwo polskie, który do końca roku, w którym następuje 
przyznanie nagrody nie ukończył 35 roku życia. Nagroda przyznawana jest za wybitny, 
indywidualny dorobek naukowy w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej 
pracy naukowej, lub w przypadku wcześniejszego laureata Nagrody, od roku 
następnego po dacie jej otrzymania. Za dorobek indywidualny należy uważać prace 
jednoautorskie, oraz te z prac wieloautorskich, w których wkład kandydata może być 
łatwo określony. 

 
4. Zarząd PTA powołuje pięcioosobowe jury Konkursu (w tym przewodniczącego jury). 

Kadencja jury trwa dwa lata. Przewodniczący zwołuje zebranie jury i przewodniczy 
mu (zebranie może być internetowe). Decyzje jury odnoszące się do przyznania 
nagrody – zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków jury. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
jury. Jury powinno dokonać przyznania nagrody co najmniej miesiąc przed 
planowanym Zjazdem PTA. Jury może nikomu nie przyznać nagrody. Wręczenie 
nagrody odbywa się na Zjeździe PTA w dniu otwarcia. 

 
5. Zarząd PTA publikuje na stronie internetowej PTA komunikat o rozpisaniu konkursu, 

w którym podaje warunki Konkursu, skład jury oraz termin przyznania nagrody. 
 

6. Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy członek PTA. Wniosek powinien 
zawierać podstawowe dane osobowe kandydata, wraz z krótkim uzasadnieniem i 
kopiami ważniejszych publikacji. Wniosek należy przesłać na adres 
przewodniczącego jury. 

 
7. Decyzje jury Konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PTA. 

 
8. Wypłata nagrody odbywa się na zlecenie Skarbnika PTA, działającego w oparciu o 

uchwałę Zarządu PTA. 
 

9. Zarząd PTA odpowiedzialny jest za opublikowanie na stronie internetowej PTA 
komunikatu o przyznaniu zatwierdzonej przez Zarząd PTA nagrody. W komunikacie 
należy podać nazwisko laureata wraz z krótkim uzasadnieniem przyznania nagrody. 

 
10. Wszelkie zmiany w regulaminie Konkursu o Nagrodę Młodych PTA mogą być 

dokonywane jedynie w trybie uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. 


