Regulamin przyznawania nagród
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie im. Prof. Tadeusza Hanauska
Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki
§1
Nagrody i wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (PTK) za Pracę Roku z
Dziedziny Kryminalistyki, przyznawane corocznie, począwszy od 1999 roku, za najlepsze prace o
tematyce kryminalistycznej napisane przez polskich i zagranicznych autorów. Nagrody
przyznawane będą z funduszy własnych Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego. Nagrody mogą mieć postać finansową, rzeczową lub formę wyróżnienia
potwierdzonego dyplomem.
§2
Konkurs na najlepsze prace z dziedziny kryminalistyki ma na celu popularyzację tej nauki,
pobudzanie inicjatywy do podejmowania indywidualnych lub zespołowych prac naukowo –
badawczych, naukowo - popularyzacyjnych, monograficznych i innych prac z tej dziedziny oraz
oddziaływanie na poziom tych prac.
§3
W celu nadania wysokiej rangi Konkursowi oraz zapewnienia odpowiednich kryteriów i procedur
przyznawania nagród powołuje się Kapitułę Konkursu i Jury Konkursu. Zadaniem Kapituły jest
dbanie o wysoki poziom konkursów, określanie ogólnych zasad organizacji konkursów i
przyznawania nagród, a także pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na
nagrody. Zadaniem Jury konkursowego jest dokonanie oceny nadesłanych prac konkursowych
oraz wnioskowanie do Rady Naukowej o przyznanie nagrody lub nagród oraz wyróżnień autorom
najwyżej ocenionych prac. Za udział w pracach Kapituły i Jury ich Członkowie nie otrzymują
wynagrodzenia.
§4
Kapituła Konkursu jest stałym, honorowym kolegium, w skład którego wchodzą Przewodniczący
Rady Naukowej PTK - jako Przewodniczący Kapituły, Prezes PTK, Prezesi Honorowi PTK oraz
przedstawiciele organów i instytucji zasłużonych dla rozwoju kryminalistyki i popularyzacji jej
osiągnięć, którzy przyjęli zaproszenie Prezesa PTK i Przewodniczącego Rady Naukowej PTK do
udziału w pracach Kapituły.
§5
Nagrody przyznawane są przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
(PTK) na wniosek powoływanego w tym celu Jury Konkursowego. Rada Naukowa określa rodzaj
i wysokość nagród oraz wnioskuje do Zarządu Głównego o przyznanie środków na ten cel.

§6
Jury Konkursowe powoływane będzie corocznie, do końca trzeciego kwartału roku następującym
po roku, za który mają być przyznane nagrody. W skład Jury powinno wchodzić co najmniej 5
osób, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTK. Jury jest wybierane
przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego spośród członków Rady i innych osób, które cieszą się uznaniem w polskim
środowisku kryminalistycznym.
§7
W Konkursie mogą być brane pod uwagę wszystkie prace o tematyce kryminalistycznej,
wyróżniające się wysokim poziomem naukowym lub szczególnym znaczeniem dla praktyki.
Pracami zgłaszanymi na Konkurs mogą być prace naukowe, magisterskie, dyplomowe i inne
opracowania.
§8
Prace biorące udział w Konkursie powinny być opublikowane w roku, za który przyznawana jest
nagroda. W przypadku prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych powinny być one
obronione w roku, za który przyznawana jest nagroda, przy czym nie jest wymagane ich
opublikowanie. W przypadku prac habilitacyjnych nagroda może być przyznana za rok, w którym
został zakończony przewód habilitacyjny.
§9
Kandydatury prac konkursowych mogą być zgłaszane do końca trzeciego kwartału roku
następującego po roku, za który mają być przyznane nagrody przez Zarządy Oddziałów Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego oraz członków Rady Naukowej i Zarządu Głównego PTK, a
także przez kierowników właściwych placówek, w których praca została przygotowana lub
obroniona (dziekanów, dyrektorów instytutów, laboratoriów, kierowników katedr i zakładów,
komendantów szkół itp.), a także przez promotorów i recenzentów prac. Wraz ze zgłoszeniem
powinien zostać przekazany egzemplarz pracy z krótką charakterystyką uzasadniającą zgłoszenie
do Konkursu, w przypadku zaś prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich – dodatkowo ich
recenzje. Prace nadesłane na Konkurs są archiwizowane w bibliotece PTK i nie są zwracane
autorom.
§ 10
Jury Konkursu zgłosi Radzie Naukowej wniosek o przyznanie nagrody lub nagród oraz wyróżnień
najpóźniej do końca czerwca danego roku. Rada Naukowa na posiedzeniu podejmie uchwałę o
przyznaniu nagród większością głosów.
§ 11
W każdym roku można będzie przyznać jedną lub więcej nagród. W zależności od liczby
zgłoszonych prac i ich poziomu, możliwe będzie przyznanie nagród w różnych kategoriach, takich

jak najlepsza opublikowana monografia, najlepsza praca naukowa bądź magisterska itp. Jeśli
zgłoszone prace nie będą spełniały kryteriów Konkursu lub będą reprezentowały niski poziom,
można nie przyznać żadnej nagrody lub nagrody pierwszej.
§ 12
Laureaci Konkursu, którzy otrzymali nagrodę pieniężną lub rzeczową, otrzymają także dyplom.
Wysokość nagród i ich rodzaj ustala Rada Naukowa w porozumieniu z Zarządem Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.
§ 13
Nagrody są wręczane uroczyście w obecności Prezesa Towarzystwa Kryminalistycznego,
członków Kapituły Konkursu i Rady Naukowej oraz zaproszonych gości.
§ 14
Wszelkie zmiany oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarząd
Główny PTK po konsultacji z Radą Naukową.
Zarząd Główny i Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

