Regulamin nagrody naukowej
imienia Profesora Stefana Pieńkowskiego
uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 25 października 2004 r., ze zmianami z dnia 12 marca 2012 r.,
24 czerwca 2019 r. i 20 kwietnia 2020 r.
1. Nagroda naukowa imienia Profesora Stefana Pieńkowskiego, zwana dalej
Nagrodą, ustanowiona przez Radę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
zwaną dalej Radą, na mocy uchwały z dnia 25 października 2004 r., jest
przyznawana według zasad określonych niniejszym regulaminem.
2. Nagrodę ustanawia się dla upamiętnienia Profesora Stefana Pieńkowskiego,
twórcy warszawskiego ośrodka fizyki, zgodnie z Jego wizją promowania działalności
mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w dziedzinie nauk
przyrodniczych w Kraju.
3. Inicjatorem i głównym fundatorem nagrody jest Marek Maria Pieńkowski, M.D.,
Ph.D., działający za pośrednictwem Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego.
Współfundatorem nagrody jest Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko
Foundation Inc.). Dopuszcza się poszerzenie listy fundatorów nagrody.
4. Nagroda ma zasięg krajowy i przyznawana jest co dwa lata (począwszy od roku
2020) za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki,
astronomii, chemii i biologii, które przyczyniły się do rozwoju krajowego środowiska
naukowego. Szczególną wagę przywiązuje się do umiejętności tworzenia lub
współtworzenia zespołu naukowego przez kandydata oraz wprowadzania nowych
tematów badawczych do polskich laboratoriów.
5. Nagroda adresowana jest do młodych pracowników naukowych, pracujących w
jednostkach krajowych, którzy nie ukończyli 40 lat do 31 grudnia roku, w którym
przyznawana jest Nagroda. Termin ten ulega wydłużeniu o czas przebywania
kandydata na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na
zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
6. W celu oceny merytorycznej kandydatów do Nagrody powołuje się Kapitułę
Nagrody, zwaną dalej Kapitułą. Kapituła wysuwa dwóch lub trzech kandydatów do
nagrody, którzy poddawani są dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
7. W skład Kapituły wchodzą:
• dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego, przewodniczący Kapituły,
• dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
• dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
• dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
• dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego,
• główny Fundator lub jego przedstawiciel,
• prezes Fundacji Kościuszkowskiej Polska lub jego przedstawiciel.
Skład Kapituły może być uzupełniony o maksymalnie 3 ekspertów, w tym 1
proponowanego przez głównego Fundatora. Decyzję o rozszerzeniu składu
podejmuje Kapituła.
8. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje honorowo.
9. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż raz na dwa lata.
10. Posiedzenia Kapituły mogą się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznych
środków łączności.
11. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje prezydium Kapituły w składzie:
przewodniczący, główny Fundator lub jego przedstawiciel i prezes Fundacji

Kościuszkowskiej Polska lub jego przedstawiciel, po wysłuchaniu kandydatów
wyłonionych przez Kapitułę.
12. Decyzje Kapituły i jej prezydium zapadają większością głosów i są ostateczne.
13. Prezydium Kapituły może odstąpić w danym roku od przyznania Nagrody.
14. Przywilejem i obowiązkiem laureata dopełniającym przyznanie nagrody jest
wygłoszenie wykładu na temat własnych osiągnięć naukowych w ramach
konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
15. Nagrodę stanowi dyplom cytujący osiągnięcia naukowe laureata, jednoroczne
stypendium naukowe w wysokości nie niższej niż 50 000 PLN (płatne w całości) oraz
medal Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego.
16. Wnioski o Nagrodę mogą być zgłaszane nie później niż 30 września danego roku
przez:
• Rady Naukowe, Rady Wydziału lub Rady Naukowe Dyscyplin jednostek naukowodydaktycznych i naukowych,
• Kapitułę Nagrody.
Wnioski składane są na ręce Przewodniczącego Kapituły. Kandydaci do nagrody
mogą być proponowani wielokrotnie, z zachowaniem wszystkich warunków
nominacji.
17. Zmiana regulaminu Nagrody może być dokonana przez Radę Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, przy akceptacji głównego Fundatora i prezesa
Fundacji Kościuszkowskiej Polska.

