
Regulamin Nagrody im. Włodzimierza Zonna
za popularyzację wiedzy o Wszechświecie

1. Nagroda jest wyrazem szczególnego uznania za działalność popularyzującą Wiedzę o 
Wszechświecie w Polsce. Kryterium podstawowym jest wysoki poziom popularyzacji, 
mający  na  celu  przybliżenie  współczesnych  problemów  astronomii  szerokiemu 
ogółowi,  a  w  szczególności  niwelowanie  różnic  między  wiedzą  wybitnych 
specjalistów, a wiedzą większości społeczeństwa. Istotnym kryterium jest także zasięg 
działalności popularyzatorskiej.

2. Nagroda  obejmuje  szeroko  rozumianą  działalność  popularyzatorską,  w  tym  m.in.: 
wydawnictwa książkowe,  cykle  artykułów w czasopismach,  cykle  odczytów,  cykle 
pogadanek i  audycji  radiowych lub telewizyjnych,  realizację  lub znaczny udział  w 
realizacji filmów popularyzujących wiedzę o Wszechświecie, działalność w internecie 
i  w  mediach  elektronicznych,  działalność  organizacyjną  na  rzecz  popularyzacji 
astronomii.

3. Nagroda  jest  przyznawana  co  2  lata  przez  Polskie  Towarzystwo  Astronomiczne  i 
wręczana w czasie Zjazdu PTA.

4. Nagroda może być indywidualna lub zespołowa.

5. Tryb przyznawania nagrody:

• Zarząd Główny powołuje w ciągu 6 miesięcy po każdym Walnym Zebraniu PTA 
pięcioosobową Komisję Nagrody w składzie:

(a) Przewodniczący Komisji – Wiceprezes PTA;
(b) Członkowie:  dwu  przedstawicieli  PTA  wytypowanych  przez  ZG  PTA  i  dwu 

przedstawicieli  Polskiego  Towarzystwa  Miłośników  Astronomii  wytypowanych 
przez ZG PTMA.
• Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane przez:

(a) Członków PTA;
(b) Zarząd Główny PTMA;
(c) Placówki astronomiczne (placówki naukowe i planetaria).

6. Zgłoszenia  kandydatów  powinny  zawierać  imię  i  nazwisko  (imiona  i  nazwiska) 
kandydatów, ich adresy i miejsca zatrudnienia oraz merytoryczne uzasadnienie.  Do 
końca roku kalendarzowego poprzedzającego Zjazd PTA, Zarząd Główny PTA ustala 
termin  i  tryb  nadsyłania  zgłoszeń.  Zgłoszenia  powinny być  kierowane do Zarządu 
Głównego PTA.

7. Na 6 miesięcy przed Zjazdem PTA Komisja rozpatruje zgłoszone Wnioski i dokonuje 
wstępnej kwalifikacji. Każdy wniosek ze wstępną pozytywną oceną Komisja przesyła 
do 2 recenzentów.

8. Biorąc  pod  uwagę  recenzje,  Komisja  przedstawia  propozycję  przyznania  nagrody 
określonemu kandydatowi lub zespołowi. Propozycja taka może być wysunięta, jeżeli 
uzyska poparcie przynajmniej 3 członków Komisji (członkiem Komisji w rozumieniu 



tego punktu jest  także jej  Przewodniczący).  Tą samą liczbą głosów Komisja może 
podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody. Propozycja Komisji podlega zatwierdzeniu 
przez ZG PTA.

9. Nagrodę stanowi medal wybity w tym celu przez PTA.

10. Medal ten wręcza Prezes PTA w czasie Zjazdu PTA.

11. Informacja o przyznanej nagrodzie ukazuje się w „Uranii – Postępach Astronomii” i 
na stronie internetowej.

12. Wszelkie zmiany w regulaminie Nagrody im. Włodzimierza Zonna za popularyzację 
wiedzy o Wszechświecie mogą być dokonywane jedynie w trybie uchwały Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.


