REGULAMIN NAGRODY
IMIENIA BOHDANA I ZYGMUNTA JANCZEWSKICH

1.

NAGRODA

1.1

Nagroda. Nagroda imienia Bohdana i Zygmunta Janczewskich (“Nagroda”) przyznawana
jest przez The Kościuszko Foundation w formie dyplomu i nagrody pieniężnej co dwa
lata za najwybitniejszą publikację z zakresu medycyny klinicznej ogłoszoną w
naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w czasie
dwóch lat poprzedzających przyznanie Nagrody.

1.2

Wysokość Nagrody. Nagroda przyznawana jest w wysokości co najmniej 10.000 USD.

1.3

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania autora. Nagrodę otrzymują jedynie autorzy
posiadający obywatelstwo polskie i zamieszkali stale na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Nagroda może być przyznana również za publikację, do której prace lub
badania wykonano w zagranicznym ośrodku naukowym.

1.4

Prace zespołowe. W przypadku prac zespołowych Nagrodę pieniężną i dyplom
otrzymuje tylko pierwszy autor publikacji. Pozostali autorzy nagrodzonej publikacji
otrzymują dyplomy stwierdzające, że są laureatami Nagrody razem z pierwszym
autorem publikacji.

1.5

Niepodzielność Nagrody. Nagrodę przyznaje się wyłącznie z tytułu jednej publikacji.
Nagroda nie może być dzielona na dwie lub więcej publikacji tego samego autora.

1.6

Przeniesienie przyznania Nagrody. Jeżeli kwota przeznaczona na Nagrodę jest niższa niż
10.000 USD, Nagroda będzie przyznana za 2 lata.

1.7

Ogłoszenie o przyznawaniu Nagrody. The Kościuszko Foundation, zgodnie z treścią
punktu 2.4. niniejszego Regulaminu ogłosi publicznie czy Nagroda jest przyznawana w
danym roku oraz w przypadku przyznawania Nagrody w danym roku poda jej
wysokość.

1.8

Brak publikacji kwalifikującej się do przyznania Nagrody. W przypadku, gdy w
ubiegłych dwóch latach nie ukazała się publikacja kwalifikująca się w ocenie Kolegium
Nagrody imienia Bohdana i Zygmunta Janczewskich do przyznania Nagrody, Nagroda
może nie być przyznana.

2.
2.1

ZGŁASZANIE PUBLIKACJI DO NAGRODY

Podmioty uprawnione do zgłaszania publikacji. Publikacje mogą być zgłaszane do
Nagrody przez:
(a)

autora lub autorów publikacji;

(b)

polskie placówki naukowe, w tym wydziały wyższych uczelni i instytuty Polskiej
Akademii Nauk;

(c)

komitet Badań Naukowych;

(d)

przez doktorów habilitowanych i profesorów nauk medycznych.

2.2

Miejsce i czas zgłoszenia publikacji. Publikacje zgłaszane są do The Kościuszko
Foundation nie później niż na sześć miesięcy przed przyznaniem Nagrody.

2.3

Zgłoszenie.Zgłoszenie publikacji powinno zawierać:

2.4

(a)

dwie kopie publikacji zgłoszonej do Nagrody;

(b)

dane personalne autora, krótki życiorys, nazwę i adres instytucji zatrudniającej
oraz nazwę i adres instytucji, w której wykonano prace lub badania
wykorzystane w publikacji; oraz

(c)

krótki opis publikacji z uzasadnieniem przedstawienia publikacji do Nagrody.

Ogłoszenie o zgłaszaniu publikacji. Na sześć miesięcy oraz na trzy miesiące przed
terminem zgłaszania publikacji The Kościuszko Foundation ogłosi o przyjmowaniu
zgłoszeń i o zasadach przyznawania Nagrody. W ogłoszeniu dokonanym na trzy
miesiące przed terminem zgłoszenia publikacji The Kościuszko Foundation poda
wysokość Nagrody przyznawanej w danym roku. Wszystkie ogłoszenia zostaną
dokonane w polskich naukowych czasopismach oraz za pośrednictwem sieci Internet.

3.

OCENA ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI

3.1

Organ decydujący o przyznaniu Nagrody. Organem oceniającym wartość naukową
zgłoszonych publikacji oraz decydującym o przyznaniu Nagrody jest Kolegium Nagrody
imienia Bohdana i Zygmunta Janczewskich (“Kolegium”).

3.2

Skład i organizacja Kolegium. W skład Kolegium wchodzi co najmniej 3 wskazanych
przez The Kościuszko Foundation, cieszących się powszechnym uznaniem i dorobkiem
naukowym, przedstawicieli środowiska medycznego. Podczas swojego pierwszego
posiedzenia Kolegium wybiera ze swego grona Przewodniczącego w tajnym
głosowaniu. Kadencja członków oraz Przewodniczącego Kolegium trwa dwa lata.
Sekretarzem Kolegium jest przedstawiciel The Kościuszko Foundation.

3.3

Wynagrodzenie członków Kolegium. Za udział w pracach Kolegium przysługuje jego
członkom zwrot uzasadnionych kosztów. The Kościuszko Foundation może przyznać
członkom Kolegium wynagrodzenie za udział w jego pracach. W takim przypadku, The
Kościuszko Foundation ustala wysokość wynagrodzenia członków Kolegium.

3.4

Recenzje zgłoszonych publikacji. The Kościuszko Foundation niezwłocznie po
zakończeniu przyjmowania publikacji przesyła publikacje do recenzentów w celu
dokonania ich oceny.
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3.5

Wyłączenia recenzentów. Recenzentami nie mogą być członkowie Kolegium,
współautorzy zgłoszonych publikacji, zwierzchnicy autorów zgłoszonych publikacji,
kierownicy instytucji, w których wykonano prace lub badania wykorzystane w
publikacji, osoby bliskie autorom zgłoszonych publikacji oraz osoby podwładne
autorom zgłoszonych prac.

3.6

Forma i czas sporządzenia recenzji. Recenzje sporządzane są pisemnie w ciągu dwóch
miesięcy od przesłania publikacji recenzentom i przesyłane są do The Kościuszko
Foundation. Recenzje sporządzane są anonimowo.

3.7

Wynagrodzenie recenzentów. Za sporządzenie recenzji recenzentom może
przysługiwać rozsądne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala The
Kościuszko Foundation.

3.8

Wybór recenzentów. Wyboru recenzentów dokonuje The Kościuszko Foundation. The
Kościuszko Foundation może zwrócić się do członka Kolegium reprezentującego
Lekarskie Towarzystwo Naukowe reprezentujące specjalność medyczną, której dotyczy
zgłoszona publikacja o pomoc w doborze recenzenta.

3.9

Przesłanie recenzji członkom Kolegium. The Kościuszko Foundation niezwłocznie po
otrzymaniu recenzji, lecz co najmniej na dwa miesiące przed posiedzeniem Kolegium,
przesyła recenzje jego członkom wraz z zawiadomieniem o czasie i miejscu posiedzenia
Kolegium. Jednocześnie, The Kościuszko Foundation zwraca się do członka Kolegium
reprezentującego Lekarskie Towarzystwo Naukowe o specjalności medycznej, której
dotyczy zgłoszona publikacja lub reprezentującego specjalność najbliższą zgłoszonej
publikacji o przygotowanie krótkiego ustnego sprawozdania na jej temat.

3.10

Decyzje Kolegium. Kolegium podejmuje decyzję co do przyznania Nagrody na
posiedzeniu - na podstawie lektury zgłoszonych publikacji, ich recenzji, sprawozdania
przedstawionego przez jednego z członków Kolegium oraz dyskusji.

3.11

Obrady Kolegium i ich przebieg. Obradom Kolegium przewodniczy Przewodniczący
Kolegium. Porządek obrad ustala samodzielnie Kolegium. Członkowie Kolegium
reprezentujący specjalność medyczną lub reprezentujący specjalność najbliższą
zgłoszonej publikacji przedstawiają na jej temat krótkie ustne sprawozdanie.

3.12

Głosowanie. Kolegium przyznaje Nagrodę w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów Nagroda w danym roku nie zostaje
przyznana.

3.13

Tajność obrad Kolegium. Obrady Kolegium są tajne. Wstęp na obrady Kolegium ma
tylko przedstawiciel lub przedstawiciele The Kościuszko Foundation.

4.

PRZYZNANIE NAGRODY

4.1

Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody. Niezwłocznie po wyłonieniu laureata przez
Kolegium, The Kościuszko Foundation ogłosi o jego osobie i nagrodzonej pracy w
naukowych czasopismach medycznych, oraz za pośrednictwem sieci Internet.

4.2

Wręczenie Nagrody. Nagroda zostaje wręczona przez przedstawiciela The Kościuszko
Foundation w obecności członków Kolegium oraz zaproszonych gości, w tym
współpracowników laureata.
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5.

OPODATKOWANIE NAGRODY

5.1

Opodatkowanie Nagrody. Dochód z tytułu Nagrody powinien być zgłoszony do
opodatkowania przez laureata Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. The
Kościuszko Foundation nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności za działania lub
zaniechania laureata Nagrody.

5.2

Zwolnienie dochodu z tytułu Nagrody od podatku. The Kościuszko Foundation
podejmie starania o zwolnienie dochodu z tytułu Nagrody od podatku dochodowego od
osób fizycznych w Polsce.
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