
Regulamin nagrody 

Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych 

za publikacje książkowe 
§ 1 

Niniejszy Regulamin został pierwotnie ustanowiony decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań 
Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) w dniu 17 marca 2017 r., a jego obecna wersja została 
ustanowiona w dniu 15 maja 2020r. i obowiązuje od dnia uchwalenia. Regulamin może zostać 
zmieniony lub uchylony wyłącznie ważną decyzją Zarządu. 

§ 2 

Przedmiotem Regulaminu jest wyróżnienie publikacji książkowej, autorstwa polskich obywateli, 
poświęconej zagadnieniom – teorii, metodom i zastosowaniom – z zakresu badań operacyjnych i 
systemowych. Książkę uważa się za utwór polskich obywateli, jeśli co najmniej jeden z autorów lub 
redaktorów dzieła kolektywnego, jest obywatelami polskim i podaje polska afiliację. Konkurs nie 
dotyczy publikacji materiałów konferencyjnych ani dzieł kolektywnych o liczbie autorów 
przekraczającej sześciu. 

§ 3 

Nagrodę przyznaje się co dwa lata, po raz pierwszy w roku 2018, za książkę, która została wydana w 
okresie czterech lat, poprzedzających rok przyznania nagrody. 

§ 4 

Kapitułę nagrody stanowi Zarząd PTBOiS, wraz z Komisją Rewizyjną, przy czym każdorazowo, w 
trakcie trwania procedury zgłaszania i rozpatrywania kandydatur do nagrody, Kapituła może do 
swojego składu, na podstawie osobnego protokołu, doprosić do trzech członków nadzwyczajnych 
spośród członków Towarzystwa. 

§ 5 

Kapituła ogłasza nabór kandydatur do nagrody przez rozesłanie odpowiedniego zaproszenia 
(Załącznik nr 1 do Regulaminu), zawierającego wzór zgłoszenia kandydatury. Zaproszenie jest 
rozsyłane na elektroniczną listę adresową PTBOiS, uzupełnioną o adresy, zgłoszone przez członków 
Kapituły. Zaproszenie zawiera terminarz konkursu, tj. termin końcowy zgłaszania kandydatur, termin 
rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród. Dokumentacja kandydatur jest prowadzona osobno dla 
każdej edycji nagrody przez Sekretarza Generalnego PTBOiS. Kapituła dokonuje najpierw przeglądu 
kandydatur i ich zatwierdzenia pod względem formalnym oraz ewentualnie rozdzielenia ocenianych 
książek pomiędzy członków kapituły, w przypadku ich większej liczby (każda książka musi być 
oceniona przez co najmniej trzech członków Kapituły), a następnie, w terminie miesiąca od 
zawiadomienia, każdy z członków Kapituły przekazuje swoją opinię w postaci listy trzech najwyżej 
ocenianych książek, począwszy od ocenianej najwyżej. Po zebraniu opinii członków Kapituły, 
następuje ustalenie laureata, przy czym, we wszystkich przypadkach wątpliwych, Kapituła dokonuje 
ostatecznych ustaleń drogą głosowania, na podstawie zwykłej większości głosów. Całość procedury 
jest odpowiednio protokołowana. 

W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech kandydatur nagroda może nie być przyznana. 

Nagroda jest wręczana najpóźniej w listopadzie roku przyznania nagrody. 

§ 6 

Nagroda jest przyznawana w postaci pieniężnej oraz dyplomu podającego autorów i bibliograficzne 
dane książki. Wysokość nagrody wynosi 5 000 (pięć tysięcy) złotych. Nagroda jest ogłaszana na 
stronie internetowej PTBOiS, za pośrednictwem czasopism naukowych i innych mediów. Kapituła 
może zadecydować o innej wysokości nagrody, a także jej przyznaniu większej niż jeden liczbie 
laureatów, przy czym do podjęcia takich decyzji konieczna jest większość 2/3 członków Kapituły. 

§ 7 

Do wszelkich działań i decyzji, podejmowanych w związku z nagrodą, stosuje się odpowiednio 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym, w szczególności, kodeksu cywilnego i prawa 
autorskiego. Dotyczy to również wypłaty pieniężnej postaci nagrody. 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i 
Systemowych za publikacje książkowe 
 
 
 
Wzór zgłoszenia kandydatury do nagrody 
 
1. Tytuł książki: 

2. Autorzy: 

3. Adresy autorów (adresy pocztowe i poczty elektronicznej): 

4. Wydawca: 

5. Rok wydania: 

6. Nakład: 

7. Sposób przekazania: (a) dokument w postaci elektronicznej (PDF); (b) link do całości dzieła (proszę 
wskazać właściwe)1 

8. Zgłaszający2 (imię i nazwisko, adres / kontakt, instytucja): 

9. Uzasadnienie3 (krótka charakterystyka pracy i ocena; do 1 500 znaków):  

                                                 
1 W przypadku przekazania egzemplarza książki, pozostaje on własnością Towarzystwa. 
2 Osoba zgłaszająca nie może być żadnym z autorów książki, ani być osobiście lub rodzinnie z żadnym 
powiązana. Nie wyklucza się natomiast powiązań instytucjonalnych. 
3 Prosimy zwrócić szczególną uwagę na takie aspekty pracy jak: i. nowatorstwo materiału; ii. pozycja na tle 
istniejącej literatury; iii. całościowy lub wyczerpujący charakter potraktowania materiału; iv. zastosowanie jako 
materiału dydaktycznego; v. jakość edytorska (język, układ, ilustracje, prostota prezentacji). 


