
REGULAMIN 

przyznawania Nagrody naukowej imienia Mikołaja Kopernika  

fundowanej przez Gminę Miejską Kraków 

 

Z okazji przypadającej w 1873 r. czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Gmina 

miasta Krakowa ustanowiła fundację jego imienia i powierzyła Akademii Umiejętności przyznawanie 

ze środków tej fundacji w okresach pięcioletnich nagrody za prace naukowe z zakresu astronomii i nauk 

z nią spowinowaconych, czyli astrofizyki, geodezji, geografii fizycznej, magnetyzmu ziemskiego i 

meteorologii. Przyznawanie tych nagród przerwała II wojna światowa.  

Pragnąc kontynuować tę tradycję Rada Miasta Krakowa w pięćsetlecie studiów Mikołaja 

Kopernika w Krakowie uchwałą nr XC/581/93 z dnia 9 lipca 1993 r., zmienioną uchwałą nr 

XXIX/274/95 z dnia 6 września 1995 r. i uchwałą nr XXXVII/971/20 z dnia 11 marca 2020r., 

ustanowiła Nagrodę imienia Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii i innych nauk uprawianych 

przez Mikołaja Kopernika i powierzyła Polskiej Akademii Umiejętności przyznawanie tej nagrody co 

pięć lat począwszy od 1995 r. 

Realizując to zadanie Rada PAU uchwala niniejszy regulamin: 

§ 1. 

1.Nagroda przyznawana jest w dziewięciu równorzędnych kategoriach uczonym związanym z nauką 

polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody ogłosili wyróżniające się 

szczególnie wysoką wartością naukową prace z dziedziny: (1) astronomii, (2) ekonomii, (3) filologii 

klasycznej, (4) filozofii przyrody, (5) kosmologii i astrofizyki, (6) matematyki, (7) medycyny, (8) 

nauk o Ziemi, (9) prawa. 

2. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa. 

§ 2. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć: 

 członek Polskiej Akademii Umiejętności, 

 komisja Polskiej Akademii Umiejętności, 

 rektor szkoły wyższej, 

 dyrektor instytutu PAN, 

 towarzystwo naukowe. 

2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:  

 wskazanie kandydata, 

 uzasadnienie wniosku, 

 wykaz publikacji stanowiących podstawę wniosku, ogłoszonych do końca roku 

poprzedzającego przyznanie nagrody. 

3. Do wniosku powinny być dołączone publikacje, o których mowa w ust. 2 

§ 3. 

1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą być składane do końca pierwszego kwartału roku, w którym 

przyznawana jest nagroda.⃰ 

2. O możliwości składania wniosków Zarząd PAU zawiadamia przed końcem roku poprzedzającego 

przyznanie nagrody.⃰  ⃰ 

3. Po upływie terminu składania wniosków Rada PAU powołuje spośród członków PAU komitet do 

spraw nagrody, w tym przewodniczącego i jego zastępcę. 



4. W skład komitetu ds. nagrody powinien wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel każdej  z 

dyscyplin, których dotyczą złożone wnioski. 

5. W skład komitetu ds. nagrody nie może wchodzić członek PAU, który w danym roku złożył 

wniosek o jej przyznanie. 

§ 4. 

1. Komitet ds. nagrody rozpoznaje złożone wnioski i ustala projekt listy nagrodzonych do końca 

drugiego kwartału roku, w którym przyznawana jest nagroda.⃰  ⃰  ⃰ 

2. Komitet ds. nagrody podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. 

3. W posiedzeniach komitetu ds. nagrody mogą uczestniczyć jako obserwatorzy przedstawiciele Rady 

Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Krakowa.  

4. Projekt listy nagrodzonych komitet ds. nagrody niezwłocznie przedkłada Radzie PAU, która na tej 

podstawie podejmuje uchwałę o przyznaniu nagrody. 

5. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd PAU może przedłużyć terminy przewidziane w § 3 ust.1,2 i § 

4 ust.1.  

§ 5. 

1. Wysokość nagrody powinna odpowiadać trzymiesięcznemu uposażeniu profesora zwyczajnego w 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Wysokość nagrody zespołowej może być wyższa.  

2. W ramach jednej dyscypliny może być przyznana jedna lub dwie równorzędne nagrody. 

3. Potwierdzeniem przyznania nagrody jest dyplom, którego wzór ustala komisja ds. nagrody. 

§ 6. 

Obsługę komisji ds. nagrody sprawuje Kancelaria PAU. 

§ 7. 

Niniejszy Regulamin, uchwalony przez Radę PAU w dniu 17 kwietnia 2020 r., wchodzi w życie 

z dniem uchwalenia. 

 

⃰  W r. 2020 wydłuża się termin składania wniosków do 30.06.2020. 

⃰ ⃰ W r. 2020 data zawiadomienia jest tożsama z datą publikacji Regulaminu nagrody na stronie 

www.PAU.krakow.pl 

⃰  ⃰  ⃰ W roku 2020 Komitet ds. nagrody rozpoznaje złożone wnioski do 30.10.2020. 

 

Przypisy nie są częścią regulaminu, ale  informują o jednorazowym przedłużeniu terminów  

uchwalonych przez Radę PAU w związku ze szczególną sytuacją w 2020 r.  

  

 

http://www.pau/

