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Regulamin
nagrody im. Profesora Zdzisława Pawlaka

za wybitną monografię z zakresu informatyki

O patronie konkursu
Profesor Zdzisław Pawlak należał do grona pionierów polskiej informatyki. W 1951 roku podjął pracę 

w słynnej Grupie Aparatów Matematycznych (GAM), jak to wtedy nazywano komputery. W świecie 

naukowym jest najbardziej znany jako twórca teorii zbiorów przybliżonych. Był członkiem 

rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej. 

W roku ustanowienia przez Komitet Informatyki PAN nagrody jego imienia przypada 90. rocznica jego 

urodzin, 10 rocznica śmierci, oraz 25. rocznica wydania przez Kluwer Academic Publishers monografii 

„Rough sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data” (według Google Scholar doczekała się ona 

do 2016 r. ponad 10 tys. cytowań i stanowi przykład wybitnej monografii). 

Wymagania dotyczące monografii
Monografia to oryginalne dzieło naukowe dotyczące w całości spójnej problematyki, mające strukturę

rozdziałów, zawierające bibliografię i opublikowane w formie książki, w jednym lub wielu tomach. 

Monografia może mieć jednego lub wielu autorów. (por. Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 

r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym - Dz. U. 2012 

nr 0, poz. 877 - §8.1 p. 2, 4). 

Monografia nie jest zbiorem artykułów, nawet jeśli dotyczą one jednego tematu i pisał je ten sam 

autor, ewentualnie z różnymi współautorami. Monografię musi cechować spójność narracji, 

terminologii i notacji oraz odpowiednie powiązanie rozdziałów w całość. Monografia może powstać 

na bazie zestawu artykułów opublikowanych wcześniej przez współautorów, ale wymaga to 

odpowiedniego ich przeredagowania i dostosowania, oraz uzyskania zgody od poprzednich 

wydawców. 

Monografia nie jest też podręcznikiem. Podręcznik ma cel dydaktyczny i jest pisany głównie z myślą 

o studentach. Monografia jest natomiast kierowana głównie do ekspertów z danej dyscypliny 

naukowej. Monografia może mieć walory dydaktyczne i może być polecana studentom (zwłaszcza 

studentom starszych lat i doktorantom), ale te walory są niejako na drugim planie – głównym 

kryterium oceny monografii powinna być jej wartość naukowa (na ile dana książka stanowi istotny 

wkład do dyskusji naukowej między ekspertami na dany temat). 

- 1 -

http://www.ki.pan.pl/


Dodatkowe wymagania dla monografii zgłaszanej do nagrody KI PAN
Monografia nominowana do nagrody powinna:

 dotyczyć jednego z działów informatyki,

 być opublikowana w ciągu ostatnich 4 lat (tzn. dla nagrody przyznawanej w roku r, 

monografia powinna być opublikowana nie wcześniej niż w roku r-3),

 mieć na liście swoich autorów przynajmniej jednego autora, który w okresie ostatnich 4 lat 

miał afiliację polskiej jednostki naukowej.

Ta sama praca może być nominowana więcej niż jeden raz, ale nagrodę może uzyskać tylko raz.

Kryteria oceny
Przy ocenie monografii brane są pod uwagę przede wszystkim następujące dwa kryteria:

 Spełnienie wymagań formalnych sprecyzowanych powyżej;

 Wartość naukowa (znaczenie rozważanej problematyki, oryginalność i istotność 

prezentowanych wyników, w tym również zastosowanych metod badawczych);

Ponadto, przy ocenie mogą być także brane pod uwagę następujące kryteria drugorzędne 

o charakterze pomocniczym:  liczba cytowań monografii, renoma wydawcy, język publikacji, 

jakość prezentacji i walory dydaktyczne, pozycja naukowa współautorów monografii.

Procedura
1. Między 1 a 30 września (współ-)autor monografii lub członek Komitetu Informatyki PAN 

zgłasza monografię do konkursu Sekretarzowi Naukowemu KI PAN, przesyłając e-mailem 

formularz zgłoszenia (wzór zgłoszenia jest załącznikiem do regulaminu) oraz pdf monografii 

(aktualny adres mailowy Sekretarza jest na stronie www.ki.pan.pl). W wypadku, gdy plik pdf 

monografii nie jest dostępny, osoba zgłaszająca może przesłać monografię w wersji 

papierowej.  Sekretarz Naukowy KI PAN umieszcza otrzymane zgłoszenia na stronie KI PAN w 

porządku alfabetycznym nazwisk pierwszych współautorów.

2. Po 1 października członkowie KI PAN zostają zaproszeni do zapoznania się z nominacjami do 

nagrody. Każda monografia jest kierowana do przynajmniej jednego recenzenta wskazanego 

przez Prezydium KI PAN, który przedstawi w formie pisemnej swoją opinię o kwalifikacji 

monografii do nagrody. 

3. Przed końcem roku opinie recenzentów przekazywane są do wiadomości członków KI PAN, 

którzy w głosowaniu tajnym dokonują wyboru laureatów. Głosowanie odbywa się na zebraniu

plenarnym KI PAN lub drogą elektroniczną. Dla podjęcia decyzji liczba oddanych głosów 

ważnych musi wynosić co najmniej połowę liczby członków Komitetu. Decyduje zwykła 

większość głosów (głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę). 

4. Procedura konkursowa nie przewiduje możliwości odwołania od decyzji Komitetu.

Forma nagrody
Laureaci otrzymują pamiątkowy dyplom, wręczany przez Przewodniczącego na zebraniu plenarnym 

Komitetu. 
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Załącznik do regulaminu

Formularz zgłoszenia monografii do nagrody im. Prof. Zdzisława Pawlaka

Dane bibliograficzne:

Tytuł:

Wydawnictwo: Rok:

Autor/współautorzy:

Imię i nazwisko Afiliacja w roku publikacji Adres e-mailowy1

Charakterystyka monografii
(maksymalnie 600 wyrazów łącznie)

Problematyka badawcza i jej znaczenie:

Główne rezultaty i wnioski:

1 �Konieczny jest adres przynajmniej jednego współautora.
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