Regulamin Nagrody im. Kamila Duszenko
za wybitne osiągnięcia
w obszarze nauk matematycznych
uchwalony jednogłośnie przez Zarząd Fundacji Matematyków Wrocławskich w dniu
20 marca 2015r., zatwierdzony przez Radę Fundacji i pisemnie zaakceptowany przez
Fundatora Nagrody w oparciu o § 6a ust. 3 statutu Fundacji.
§1
1. Nagroda im. Kamila Duszenko (zwana dalej Nagrodą) została ustanowiona zgodnie z
postanowieniami statutu Fundacji Matematyków Wrocławskich (zwanej dalej
Fundacją).
2. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja. Pomysłodawcą
ufundowania Nagrody oraz osobą, która jako pierwsza w imieniu ofiarodawców
przekazała środki pieniężne przeznaczone na wypłatę Nagrody jest pani Izabela
Mironowicz (zwana dalej Fundatorem Nagrody).
3. Pieczę nad stroną formalną i organizacyjną przyznawania Nagrody sprawuje Fundacja.
4. Nagroda przyznawana jest w dziedzinie nauk matematycznych.
5. Celem Nagrody jest uhonorowanie i nagrodzenie osób, których prace lub badania
w dziedzinie nauk matematycznych (dalej łącznie jako „prace”) przyczyniły się do
pogłębienia wiedzy i perspektyw poznawczych oraz stanowią wybitne osiągnięcie w
tej dziedzinie.
6. O Nagrodę
powstałych
badawczej,
Regulaminu

mogą ubiegać się autorzy prac w dziedzinie nauk matematycznych,
w dowolnej polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej lub jednostki
którzy zostali nominowani do Nagrody zgodnie z postanowieniami
oraz spełnili wymogi formalne, o których mowa w ust. 12.

7. Nagroda przyznawana jest nie rzadziej niż co dwa lata. Pierwsza edycja konkursu
odbędzie się w 2015 roku.
8. Podczas każdej edycji konkursu przyznawana i wręczana jest jedna Nagroda.
9. Nagrodą w konkursie jest kwota pieniężna w wysokości od 2.500 do 5.000 EUR
(słownie od dwóch tysięcy pięćset do pięciu tysięcy euro). Dokładna wysokość
Nagrody zostanie podana w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu.
Nagrody nie można podzielić ani odstąpić od jej przyznania. W roku 2015 wysokość
Nagrody ustala się na 3.000 EUR.
10. Jury zaprasza dowolną liczbę osób o uznanym autorytecie w dziedzinie nauk
matematycznych pochodzących z kraju lub zagranicy (zwanych dalej Nominującymi)
do współpracy w ramach danej edycji konkursu. Skompletowanie pełnego składu
Nominujących powinno nastąpić najpóźniej do końca lutego roku przyznawania
Nagrody. Nominujący pełnią swoją funkcję honorowo, nie otrzymując wynagrodzenia.
11. Każdy z Nominujących może wskazać jedną osobę nominowaną do Nagrody w danej
edycji konkursu (zwaną dalej Nominowanym). Nominujący zobowiązuje się do
przekazania Kapitule danych kontaktowych Nominowanego (imienia, nazwiska,
telefonu i adresu poczty elektronicznej) najpóźniej do dnia 20 marca roku
przyznawania Nagrody. Po otrzymaniu przez Kapitułę tych danych, Kapituła
niezwłocznie udostępnia Nominowanemu Regulamin wraz z formularzem
zgłoszeniowym do Nagrody. Formularz udostępniany jest w języku polskim i
angielskim.
12. Nominowany najpóźniej do dnia 31 marca roku przyznawania Nagrody, przesyła na
adres: Fundacja Matematyków Wrocławskich, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, z
1

dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody im. Kamila Duszenko” ("Application for Kamil
Duszenko Award") lub na adres elektroniczny e-mail: fmw@math.uni.wroc.pl, z
tytułem wiadomości „Zgłoszenie do Nagrody im. Kamila Duszenko” ("Application for
Kamil Duszenko Award"):
a. należycie wypełnione i podpisane zgłoszenia do Nagrody, zaakceptowane
przez Nominującego (stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu),
b. egzemplarz pracy zgłaszanej do konkursu w jednej z wybranych przez siebie
form, tj. papierowej, formacie PDF lub wskazanie adresu strony internetowej,
na której opublikowano pracę.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania listu
elektronicznego. Kapituła może zastrzec również inny tryb dokonywania zgłoszeń,
o czym ogłosi stosownie do § 2 ust. 10 Regulaminu.
13. Prace nadesłane w ramach zgłoszenia nie są zwracane.
14. Prace, które zostały zgłoszone po terminie określonym w ust. 12 lub niespełniające
wszystkich wymogów określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie.
§2
1. Kapituła Nagrody (zwana dalej Kapitułą) składa się z 4 członków (zwanych dalej
Delegatami). Kapituła jest stałym organem działającym przy Fundacji.
2. Do zadań Kapituły należy, m. in.:
a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przyjmowania nominacji, o których
mowa w § 1 ust. 11 Regulaminu,
b. ogłaszanie terminu i miejsca wręczenia Nagrody,
c.

decydowanie o ostatecznej wysokości Nagrody w danej edycji konkursu,

d. podejmowanie wszelkich czynności organizacyjno – technicznych związanych
z funkcjonowaniem Kapituły, Jury oraz procesem wyłaniania laureata Nagrody,
w tym aktualizowanie informacji na stronie internetowej Nagrody,
e. czuwanie nad wypełnieniem zobowiązań laureata wskazanych w §5 ust. 1
Regulaminu,
f.

decydowanie o częstotliwości przeprowadzania konkursu, z uwzględnieniem § 1
ust. 7 Regulaminu.

3. Kadencja Kapituły trwa cztery lata. Kadencja rozpoczyna się odpowiednio z dniem 1
stycznia i kończy po upływie czterech lat kalendarzowych z dniem 31 grudnia.
Delegaci wchodzący w skład Kapituły mogą zostać ponownie wybrani do pełnienia
funkcji.
4. W skład Kapituły wchodzi czterech Delegatów ze środowiska naukowego, odpowiednio
po jednym przedstawicielu z:
a. Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
b. Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
c.

Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej,

d. Rady Fundacji.
5. Delegatów będących przedstawicielami jednostek, o których mowa w ust. 4 lit. a – d,
powołuje odpowiednio:
a. Dziekan Wydziału, o którym mowa w ust. 4 lit. a),
b. Dyrektor Instytutu, o którym mowa w ust. 4 lit. b),
c.
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Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, o którym mowa
w ust. 4 lit. c),

d. Rada Fundacji, o której mowa w ust. 4 lit. d)
- spośród osób, których doświadczenie i dorobek naukowy w dziedzinie nauk
matematycznych daje rękojmię podjęcia decyzji zmierzającej do realizacji celu, o
którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
6. Delegaci w drodze konsensusu wybierają ze swojego grona przewodniczącego
(zwanego dalej Przewodniczącym Kapituły), który reprezentuje Kapitułę i kieruje jej
pracami. Kapituła w rozpatrywanych przez nią sprawach podejmuje decyzje na
posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału
głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
7. Delegaci pełnią swoją funkcję honorowo, nie otrzymując wynagrodzenia.
8. Członkostwo Delegatów wygasa wraz z upływem kadencji. Wybór Delegatów na
kolejną kadencję powinien nastąpić najpóźniej na dwa miesiące przed upływem
poprzedniej kadencji.
9. Na mocy niniejszego Regulaminu w składzie Kapituły pierwszej kadencji będą zasiadać
następujący Delegaci:
a. prof. Jan Dymara – przedstawiciel
Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wydziału

Matematyki

i

Informatyki

b. prof. Tadeusz Januszkiewicz – przedstawiciel Instytutu Matematycznego Polskiej
Akademii Nauk,
c.

dr Adam Osękowski
Matematycznej,

–

przedstawiciel

Komitetu

Głównego

Olimpiady

d. prof. Tadeusz Januszkiewicz - przedstawiciel Rady Fundacji.
10. Najpóźniej do dnia 31 stycznia roku przyznawania Nagrody Przewodniczący Kapituły
ogłosi dokładny zakres tematyczny (specjalność matematyczną), któremu będzie
poświęcona dana edycja Nagrody.
11. W ramach edycji odbywającej się w kadencji Kapituły 2015-2019 Nagrody zostaną
przyznane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie „Geometrycznej teorii grup”.
12. Kapituła, najpóźniej do dnia 31 stycznia roku przyznawania Nagrody, uwzględniając
zakres tematyczny, o którym mowa w ust. 10 i 11, powołuje ekspertów niezbędnych
do prawidłowej oceny prac konkursowych (zwanych dalej Ekspertami). Kandydata na
Eksperta może wskazać każdy z Delegatów.
13. Ekspertem może być osoba o uznanym autorytecie w dziedzinie nauk
matematycznych, pochodząca z kraju lub zagranicy. Eksperci pełnią swoją funkcję
honorowo, nie otrzymując wynagrodzenia.
14. Kadencja Eksperta ustaje wraz z zakończeniem danej edycji konkursu. Ekspert może
zostać powołany na kolejne kadencje.
15. Poza przypadkami przewidzianymi wyżej osoba traci status Delegata bądź Eksperta w
razie rezygnacji, utraty zdolności do czynności prawnych, śmierci lub prawomocnego
skazania wyrokiem w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym. Stosuje się wówczas
odpowiednio ust. 5 i 12. Decyzja powinna zostać podjęta niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu
pierwszym. Zmiana podlega ogłoszeniu.
§3
1. Co najmniej jeden Delegat, wskazany przez Kapitułę oraz Eksperci tworzą jury
konkursowe (zwane dalej Jury). Kadencja Jury rozpoczyna się z dniem wyboru
wszystkich Ekspertów i ustaje wraz z zakończeniem danej edycji konkursu. Kapituła
może podjąć decyzję o przedłużeniu kadencji Jury z zachowaniem dotychczasowego
składu osobowego na kolejną edycję konkursu.

3

2. Członkowie Jury wybierają spośród siebie przewodniczącego (zwany dalej
Przewodniczącym Jury). Przewodniczący Jury kieruje jego pracami i przewodniczy
obradom. Członkowie Jury dokonają wyboru Przewodniczącego Jury zwykłą
większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Delegata.
3. Jury w rozpatrywanych przez niego sprawach podejmuje decyzje na posiedzeniach, w
formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje
głos Przewodniczącego Jury.
4. Jury zwołuje jego Przewodniczący najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu, o
którym mowa w § 1 ust. 12 Regulaminu. Przewodniczący Jury niezwłocznie ogłasza
skład Jury.
5. Przewodniczący Jury każdorazowo informuje pozostałych jego członków o terminie,
miejscu i przedmiocie danego posiedzenia stosownie do § 7 ust. 2 Regulaminu.
6. Decyzja Jury o przyznaniu Nagrody zostaje podjęta najpóźniej do dnia 15 maja roku
przyznawania Nagrody. Wybór laureata Nagrody spośród Nominowanych zostaje
dokonany zgodnie z zasadą wskazaną w ust. 3, z zastrzeżeniem, że żaden z członków
Jury nie może wstrzymać się od udziału w głosowaniu.
7. Przedmiotem oceny Jury są wyłącznie osiągnięcia zgłoszone do konkursu. Jury nie
ocenia całokształtu dorobku Nominowanego do Nagrody.
8. Jury podczas przewodu konkursowego ocenia w szczególności:
a. wartość naukową i oryginalność osiągnięć,
b. znaczenie osiągnięcia dla rozwoju dziedziny nauk matematycznych,
c.

znaczenie osiągnięcia dla wyznaczenia nowych perspektyw naukowych.

9. Przewodniczący Jury sporządza protokół posiedzenia, na którym podjęto decyzję o
przyznaniu Nagrody. Protokół akceptuje pełny skład Jury. Protokoły przechowywane są
przez Zarząd Fundacji.
10. Członek Jury, który nie bierze udziału w posiedzeniu, może przedstawić
Przewodniczącemu Jury na piśmie swoje propozycje odpowiednie ze względu na cel i
przedmiot danego posiedzenia. Udział w posiedzeniu, na którym zostaje podjęta
uchwała o przyznaniu Nagrody, jest obowiązkowy.
11. Członków Jury obowiązuje zasada poufności w sprawach dotyczących przebiegu
posiedzeń i podjętych uchwał, w szczególności o pojętej decyzji w sprawie wyboru
laureata Nagrody.
12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§4
1. Przewodniczący Kapituły ogłosi o wyborze laureata Nagrody nie później niż do dnia 28
maja roku przyznawania Nagrody.
2. Dokładny termin oraz miejsce wręczenia Nagrody zostaną ogłoszone przez
Przewodniczącego Kapituły w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia laureata Nagrody. Do
laureata Nagrody Przewodniczący Kapituły wysyła imienne zaproszenie wraz
z informacją, o której mowa w zdaniu pierwszym. Koszty podróży laureata Nagrody w
obie strony na miejsce wręczenia Nagrody oraz koszty noclegu pokrywa Fundacja.
3. Nagroda jest wypłacana po ogłoszeniu o laureacie Nagrody w terminie nie dłuższym
niż 60 dni w sposób ustalony z laureatem.
§5
1. Laureat Nagrody zobowiązuje się do:
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a. wygłoszenia gościnnego wykładu - odpowiednio w jednej z jednostek, o których
mowa w § 2 ust. 4 lit. a) i b) Regulaminu oraz
b. spotkania się z uczestnikami Olimpiady Matematycznej w sposób ustalony z
przedstawicielem jednostki, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. c) Regulaminu.
2. Koszty związane z organizacją i przebiegiem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1,
w tym również koszty podróży i noclegu laureata Nagrody, ponosi Fundacja. Jednostka,
która zaprosiła laureata, wskazana w ust. 1 może partycypować w kosztach
wymienionych w zdaniu poprzedzającym po uzgodnieniu wielkości tej partycypacji z
Kapitułą.
3. Dokładny termin i miejsce wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, zostaną
ustalone indywidualnie przez jednostkę wskazaną w ust. 1 z laureatem Nagrody.
Termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż dwanaście miesięcy od dnia ogłoszenia
wyboru laureata Nagrody.
§6
1. Fundacja tworzy wyodrębnione subkonto w celu gromadzenia środków pieniężnych
przeznaczonych na wypłatę Nagrody, stosownie do § 9 ust. 4 Statutu Fundacji.
2. Ilekroć jest mowa o „subkoncie” należy rozumieć przez to wyodrębniony rachunek
bankowy Fundacji, utworzony w celu zbierania środków, o których mowa w ust. 1.
3. Środki pieniężne, w tym odsetki, zgromadzone na subkoncie mogą być wydatkowane
przez Fundację wyłącznie na cel wskazany w ust. 1.
4. Każdy jest uprawniony do dokonywania wpłat na subkonto. Fundacja podejmuje
działania zmierzające do pozyskania środków z przeznaczeniem na ich wpłatę na
subkonto, w szczególności Fundacja może organizować celowe zbiórki publiczne.
Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie może być również prowadzone przez
wpłaty 1% podatku dochodowego ze wskazaniem celu, o którym mowa w ust. 1.
5. Fundacja wypłaca środki zgromadzone na subkoncie po ogłoszeniu wyboru laureata
Nagrody przez Jury oraz otrzymaniu pisemnego wniosku Przewodniczącego Kapituły o
wypłatę Nagrody na wskazany we wniosku rachunek bankowy laureata.
6. Koszty utrzymania rachunku bankowego subkonta ponosi Fundacja.
§7
1. Nagroda będzie przyznawana aż do wyczerpania środków zgromadzonych na
subkoncie.
2. Delegaci oraz Eksperci ustalają każdorazowo najdogodniejszy dla nich sposób
porozumiewania się w sprawach dotyczących konkursu. Ilekroć w niniejszym
Regulaminie mowa o posiedzeniach Kapituły i Jury, ich członkowie mogą je odbywać,
w tym podejmować uchwały, również w formie tele- lub wideokonferencji lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub pisma.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ogłoszeniu” należy przez to rozumieć
podane do wiadomości publicznej informacje, poprzez zamieszczenie ich na stronie
internetowej Fundacji, Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Wydziału
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Olimpiady Matematycznej,
a także w inny powszechnie dostępny i przyjęty sposób, w tym na stronie internetowej
nagrody im. Kamila Duszenko.
4. Ubieganie się o Nagrodę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych oraz wizerunku laureata Nagrody. Zgoda ta obejmuje
w szczególności wykorzystanie zdjęć oraz materiałów filmowych, ich publikację,
obróbkę oraz zwielokrotnienie dla celów informacyjnych i promocyjnych we wszelkich
dostępnych mediach (prasa, radio, telewizja, Internet).
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5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zgody Fundatora Nagrody bądź
osoby przez niego wskazanej.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd
Fundacji.
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