REGULAMIN KONKURSU i PRZYZNANIA
Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) fundowanej przez
Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) w roku 2018
§1
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000128352,
REGON: 010144412, NIP: 5261746830, ul. Cybernetyki 7F, lok. 87, Warszawa 02-677.
2. Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) (Nagroda) jest
nagrodą przyznawaną indywidualnie lub dla zespołu (dalej: „Laureat”), przyznawaną za badania
naukowe dotyczące komórek macierzystych w ginekologii i perinatologii.
3. Podstawę ubiegania się o Nagrodę stanowią artykuły wydrukowane w recenzowanych czasopismach
naukowych, opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających termin składania wniosku. Pod uwagę
są brane wyłącznie prace, w których wskazana jest afiliacja kandydata lub kandydatów z polskim
ośrodkiem. Przynajmniej część dorobku będącego podstawą wniosku o Nagrodę powinna być
zrealizowana w Polsce.
4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do członków Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
5. Fundatorem Nagrody jest firma Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Aleja Jana Pawła II 29, (00-867) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000166106 (odpis KRS stanowi Załącznik nr 1), Regon: 017452559,o
kapitale zakładowym w wysokości 2 367 410,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5252239973 (dalej:
PBKM).
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
7. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w sposób niezależny wybiera Laureata oraz jest
odpowiedzialne za przekazanie mu Nagrody.

§2
1. Laureata Nagrody wybiera Kapituła w skład której wchodzą
prof. Mirosław Wielgoś – prezes PTGP – Przewodniczący
prof. Robert Spaczyński – v-ce prezes PTGP
dr hab. Piotr Laudański - v-ce prezes PTGP
dr hab. Wojciech Rokita - v-ce prezes PTGP
prof. Mariusz Zimmer – prezes elekt PTGP
prof. Przemysław Oszukowski - past prezes PTGP
Przewodniczącym Kapituły jest aktualny prezes PTGP.

2. Kapituła formuje się do końca kwietnia 2018 r., jej kadencja upływa wraz z końcem roku
kalendarzowego.
3. Do 15 maja 2018 r., przewodniczący Kapituły wyznacza termin i miejsce spotkania roboczego
Kapituły w celu wyłonienia Laureata lub Laureatów Nagrody. Laureat zostanie wyłoniony nie później
niż w terminie do 31 maja 2018 r .
§3
1. Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów oraz Regulamin Przyznania Nagrody znajduje się
na stronie internetowej PTGP pod adresem www.ptgin.pl . Oryginał Regulaminu jest dostępny w
siedzibie Zarządu PTGP.
2. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:
a) sami zainteresowani kandydaci – indywidualnie lub w ramach zespołu,
b) za zgodą każdego kandydata, kierownicy jednostek, w których kandydaci do Nagrody są
zatrudnieni , świadczą usługi na innej podstawie prawnej lub prowadzą badania naukowe.
3. Bez względu na tryb zgłoszenia, kandydaci do Nagrody lub kierownicy jednostek powinni
przedstawić:
a) naukowy i zawodowy życiorys z uwzględnieniem wykazu publikacji, głównych kierunków
badawczych, nagród i wyróżnień naukowych, funkcji pełnionych w organizacjach i towarzystwach
naukowych oraz realizowanych projektów badawczych,
b) autorskie sformułowanie osiągnięcia badawczego dotyczącego komórek macierzystych, które ma
być przedmiotem Nagrody; ponadto należy dołączyć odbitki publikacji stanowiących podstawę
zgłoszenia do Konkursu .
4. W razie zgłoszenia w trybie określonym w punkcie 2 lit. b, do zgłoszenia należy dołączyć dokument
potwierdzający zgodę kandydata/kandydatów.
5. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, wraz z dokumentacją w formie pisemnej i elektronicznej,
powinny być nadsyłane od dnia 3 kwietnia 2018 do dnia 11 maja 2018 roku na adres Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników (Warszawa ul. Cybernetyki 7 m 87; ptgin.biuro@gmail.com,
). Zgłoszenie uznaje się dokonane wyłącznie, jeśli zostało nadesłane wraz z wymaganą dokumentacją
zarówno w formie pisemnej (listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Nagroda Naukowa PTGP”),
jak i elektronicznej. W przypadku wersji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.
6. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego konkursu będzie zgodne z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ginekologów i
Położników z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 7F, m. 87. Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu o przyznanie „Nagrody Naukowej Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników”, w tym w szczególności dla celów ustalenia Laureata oraz
sprawozdawczości podatkowej i księgowej związanej z przedmiotowym konkursem. Uczestnicy mają
prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do otrzymania Nagrody. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego
konkursu może być powierzone firmie Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Aleja Jana Pawła II 29, (00-867) Warszawa, w celu zapoznania się z dokumentami
potwierdzającymi fakt oceny wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru Laureata.

Zgłoszenie do udziału w konkursie, bez względu na tryb zgłoszenia, jest równoznaczne z udzieleniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.
§4
1. Kapituła podejmuje decyzję o wyborze Laureata zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej składu, w głosowaniu tajnym. Jeżeli głosy rozłożą się równo, głos
Przewodniczącego przeważa o wyniku głosowania.
2. W celu zachowania pełnej niezależności Kapituły jej członkowie podejmują się wykonania prac
związanych z przyznaniem Nagrody nieodpłatnie.
3. Kapituła może:
a) korzystać z opinii wybranych przez siebie niezależnych ekspertów,
b) podjąć decyzję o nie przyznaniu Nagrody, wówczas kwota nieprzyznana może być dodana do kwoty
Nagrody na rok następny, o ile zapadnie wspólna decyzja PTG i PBKM w tym zakresie.

§5
1. Nagrodę stanowi kwota pieniężna w wysokości brutto 20 000 złotych polskich (dwadzieścia tysięcy),
która będzie wypłacona wybranemu przez Kapitułę Laureatowi, po potrąceniu przez Organizatora
kwoty należnego podatku dochodowego, zgodnie z przepisami prawa, na co Laureat wyraża zgodę
przystępując do Konkursu. Kwota Nagrody będzie przelana na konto wskazane przez Laureata, w
terminie 30 dni od daty przyznania Nagrody.
2. Decyzja Kapituły będzie opublikowana na stronie internetowej PTGP pod adresem www.ptgin.pl
oraz w periodyku Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, na co Laureat wyraża zgodę przystępując do
Konkursu, a także przekazana Laureatowii PBKM nie później niż w ciągu 7 dni od przyznania Nagrody,
3. Lauret będzie miał również możliwość zaprezentowania wyników swoich prac podczas XXXIII
Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, który odbędzie się w dniach 13-15
września 2018r w Warszawie.
§6
1. W sprawach dotyczących wykładni postanowień Regulaminu oraz rozstrzygania sporów
powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Zarząd PTGP.
2. PTGP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym okresie jego trwania. O
ewentualnych zmianach w Regulaminie PTGP będzie informowac na bieżąco na stronie internetowej
PTGP.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego
Regulaminu.

