Regulamin Konkursu Na Nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla
Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków
1. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne ogłasza konkurs na
nagrodę Profesora Brunona Hołysta dla wyróżniających się w pracy
naukowej lub zawodowej młodych naukowców i praktyków z dziedziny
kryminalistyki.
2. Nagroda jest fundowana corocznie przez Profesora Brunona
Hołysta,

który

przekazuje

na

ten

cel

Polskiemu

Towarzystwu

Kryminalistycznemu odpowiednie środki finansowe. Za zgodą Rady
Naukowej PTK i akceptacją Fundatora, środki finansowe na fundusz
nagrodowy mogą być również przyjmowane od innych osób prawnych lub
fizycznych.
3. Nagroda jest przyznawana przez Radę Naukową jednemu lub
dwóm laureatom na zasadzie konkursu, na podstawie wniosku Komisji
Konkursowej, w którym przedstawiane jest nazwisko proponowanego
laureata lub laureatów oraz wysokość nagrody. Laureaci w chwili
przyznania stypendium nie powinni przekroczyć 35 roku życia.
4. Do przedstawienia zgłoszeń na konkurs uprawnieni są:
Fundator stypendium, Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego, członkowie Rady Naukowej i Zarządu Głównego
PTK, kierownicy właściwych placówek, w których publikacja lub praca
została przygotowana, wdrożona lub obroniona (opiekunowie naukowi,
rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, laboratoriów, kierownicy katedr
i zakładów, komendanci szkół itp.), a także osoby ubiegające się o
nagrodę. Wraz ze zgłoszeniem powinien zostać przekazany egzemplarz
pracy z krótką charakterystyką uzasadniającą zgłoszenie do Konkursu. W
przypadku innych przedsięwzięć mających stanowić podstawę zgłoszenia
należy dołączyć dokumentację lub opis pozwalający na ocenę ich istoty,
wartości i przydatności dla nauki i praktyki kryminalistycznej.

5. Komisja Konkursowa składa się z pięciu osób, cieszących się
uznaniem i autorytetem w polskim środowisku kryminalistycznym.
Jednym z członków Komisji powinien być przewodniczący lub
wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTK.

Komisję

Konkursową

powołuje na dwuletnią kadencję Rada Naukowa PTK, wyznaczając jej
przewodniczącego.
6. Nagrodę otrzyma osoba lub osoby, których dorobek naukowy
lub zawodowy Komisja Konkursowa uzna za wybitny, wyróżniający się
spośród dorobku osób zgłoszonych do Konkursu.
obejmować pracę doktorską lub

Dorobek ten może

inne opracowanie o tematyce

kryminalistycznej bądź też znaczące osiągnięcie praktyczne polegające
m.in.

na
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kryminalistycznych,
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lub

organizacyjnego,

zrealizowaniu projektu naukowego o priorytetowym znaczeniu dla nauki i
praktyki kryminalistycznej. Uwzględniane w konkursie

publikacje lub

inne prace powinny być przygotowywane lub realizowane w okresie
poprzedzającym przyznanie nagrody.
7. Przyznane nagrody są wypłacane jest jednorazowo w ramach
środków przekazanych na ten cel przez Fundatora. Laureat lub laureaci
otrzymują także dyplomy okolicznościowe.
8.

Zgłoszenie wniosku Radzie Naukowej przez Komisję

Konkursową, o którym jest mowa w p. 3, powinno nastąpić nie później niż
do dnia 15 września każdego roku, w którym przyznawana jest nagroda..
Uchwała Rady Naukowej o przyznaniu nagrody powinna być podjęta
najpóźniej do dnia 15 października tego roku. Posiedzenie Rady Naukowej
PTK zwołuje jej Przewodniczący. Rada Naukowa podejmuje uchwałę w
głosowaniu, większością głosów. W razie równej liczby głosów
rozstrzygający jest głos prowadzącego obrady.
9. Dyplom przyznający nagrodę wręczany jest uroczyście w
obecności Fundatora lub jego przedstawiciela, Prezesa Polskiego

Towarzystwa Kryminalistycznego, członków Rady Naukowej oraz
zaproszonych gości.
10. W przypadku nie przyznania nagrody w danym roku środki
zwiększają fundusz nagrodowy w następnych latach.
11. Prace nadesłane na Konkurs są archiwizowane w bibliotece
PTK i nie są zwracane autorom. Prace te mogą być wykorzystywane w
działalności statutowej PTK, jeżeli ich autor nie wniesie zastrzeżenia.
12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie
lub wymagających zmian decyzje podejmuje Rada Naukowa, a w razie
braku jej kompetencji Zarząd Główny lub inny organ władzy PTK,
zgodnie ze statutem.
Zarząd Główny i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

