
Regulamin przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową 

 

1. Członkom Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) może 

zostać przyznana nagroda pieniężna za działalność naukową.  

2. Podstawowym kryterium przyznania nagrody będzie opublikowanie pracy z afiliacją 

polskiego ośrodka anestezjologicznego, której pierwszy autor jest członkiem zwyczajnym 

aktywnym lub honorowym PTAiIT. Praca musi zostać opublikowana w  czasopiśmie, 

znajdującym się na Liście Filadelfijskiej (posiadającym współczynnik oddziaływania 

Impact Factor).  

3. Nagroda może zostać przyznana za opublikowaną pracę: oryginalną, poglądową lub 

kazuistyczną i dotyczy również prac opublikowanych wspólnie z innymi ośrodkami. 

Nagroda może zostać przyznana tylko wtedy, kiedy pierwszym autorem jest członkiem 

zwyczajny aktywny lub honorowy PTAiIT mieszkający na stałe i zatrudniony w Polsce, a w 

tekście pracy znajdzie się co najmniej jedno cytowanie pracy opublikowanej w czasopiśmie 

Anaesthesiology Intensive Therapy na przestrzeni ostatnich 2 lat poprzedzających rok 

opublikowania pracy. 

4. O przyznanie nagrody pierwszy autor pracy występuje pisemnie do Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Proponowana wartość 

nagrody wynosi nie więcej 3000 zł brutto za 1 pkt Impact Factor. O podziale środków dla 

poszczególnych autorów decyduje pierwszy autor pracy. 

5. Nagrody będą przyznawane jeden raz w roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na wniosek trzyosobowej Komisji w skład której 

wchodzą: Redaktor Naczelny czasopisma Anaesthesiology Intensive Therapy, oraz dwóch 

członków Zarządu Głównego PTAiIT (w tym Prezes Towarzystwa), na podstawie 

merytorycznej oceny przedstawionego przez autora wydrukowanego, bądź przyjętego do 

druku manuskryptu, oraz zaświadczenia potwierdzającego, że pierwszy autor pracy jest 

członkiem zwyczajnym aktywnym lub honorowym PTAiIT.  

6. Decyzja o zakwalifikowaniu pracy do finansowania podejmowana jest w drodze 

odpowiedniej uchwały Zarządu Głównego PTAiIT, powziętej większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego PTAiIT. 



7. Członek Zarządu Głównego PTAiIT lub członek komisji, o której mowa w ustępie 6 w 

przypadku zaistnienia konfliktu interesów podlega w odpowiednim zakresie wyłączeniu.  

8. W przypadku wyłączenia z powodu konfliktu interesów co najmniej 2 członków komisji, o 

której mowa w ustępie 6 decyzję o zakwalifikowaniu pracy do finansowania podejmuje 

Zarząd Główny PTAiIT na podstawie merytorycznej oceny przedstawionego przez autora 

wydrukowanego, bądź przyjętego do druku manuskryptu, oraz zaświadczenia 

potwierdzającego, że pierwszy autor pracy jest członkiem zwyczajnym aktywnym lub 

honorowym PTAiIT. Wniosek komisji w takim przypadku nie jest wymagany. 

9. W przypadku wyłączenia z powodu konfliktu interesów co najmniej 5 członków Zarządu 

Głównego PTAiIT decyzję o zakwalifikowaniu pracy do finansowania podejmuje w drodze 

uchwały najbliższe Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów na podstawie 

merytorycznej oceny przedstawionego przez autora wydrukowanego, bądź przyjętego do 

druku manuskryptu, oraz zaświadczenia potwierdzającego, że pierwszy autor pracy jest 

członkiem zwyczajnym aktywnym lub honorowym PTAiIT. Merytoryczną ocenę 

przedstawionego przez autora wydrukowanego, bądź przyjętego do druku manuskryptu, 

dokonuje Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa. 

 


