
REGULAMIN 

nagrody Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki - 
nagrody imienia prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa. 

PREAMBUŁA 

W ostatnich kilku dekadach biomechanika jako samodzielna dyscyplina 
nauki rozwija się niezwykle dynamicznie. Zapotrzebowanie przemysłu, 
medycyny, ergonomii, sportu i wielu innych dziedzin na opracowania z zakresu 
biomechaniki jest inspiracją dla nowych kierunków badań a także otwiera 
nieznane dotychczas możliwości wdrożeń praktycznych.  

Powszechnie uważa się, że pionierami rozwoju, nie tylko w Polsce, byli 
prof. Adam Morecki i prof. Kazimierz Fidelus. Dwaj wybitni uczeni, 
reprezentujący różne dziedziny nauki, to jest nauki techniczne i nauki 
przyrodnicze, podjęli współpracę w latach 50 ubiegłego stulecia, wytyczając na 
lata nowe kierunki badań na styku tych dziedzin nauki. Stworzyli także swoje 
własne szkoły biomechaniki, kształcąc i promując młode kadry 
biomechaników. Większość obecnych członków PTB, pośrednio lub 
bezpośrednio - było lub jest - uczniami obu Profesorów.  

Niniejsza nagroda PTB im. prof. A Moreckiego i prof. K. Fidelusa 
nawiązuje do wcześniejszej nagrody im. dr Andrzeja Komora - tragicznie 
zmarłego młodego biomechanika -, której edycje wygasły kilka lat temu.  

Ustanowienie nagrody im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa jest 
wyrazem hołdu dla ogromnego wkładu obu uczonych, Ojców polskiej 
biomechaniki, a także ma na celu zachęcić absolwentów różnego typu uczelni 
wyższych do podejmowania prac naukowych z zakresu biomechaniki oraz 
popularyzację tej dyscypliny nauki w Polsce.  

OGÓLNE ZASADY I TRYB PRZEBIEGU KONKURSU  

1. W konkursie o nagrodę im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa mogą 
uczestniczyć tylko członkowie PTB.  

2. Nagroda przeznaczona jest dla młodych pracowników nauki, którzy 
w chwili trwania konkursu nie ukończyli 35 roku życia i nie są 
samodzielnymi pracownikami nauki.  

3. Miejsce zatrudnienia (uczelnia, instytut, przedsiębiorstwo itp.) nie ma 
wpływu na przebieg postępowania konkursowego.  

4. Praca zgłoszona do Konkursu może być zespołowa.  



5. Podstawą do przyznania nagrody są znaczące osiągnięcia naukowe, 
a w szczególności:  
˗ oryginalność podjętej problematyki,  
˗ unikalna metodologia badań i/lub nowoczesne metody, procedury 

analityczne,  
˗ możliwość praktycznego wykorzystania wyników.  

6. Osoba ubiegająca się o przyznanie nagrody winna przedstawić pracę na 
najbliższej imprezie naukowej (seminarium, szkoła, konferencja, 
kongres), organizowanej przez PTB lub będącej pod patronatem PTB.  

7. Nagroda przyznawana jest nie częściej jak raz w roku kalendarzowym.  
8. Oceny wniosków i prac konkursowych dokonuje 3-osobowe jury Komisji 

Konkursowej.  
9. Skład Komisji Konkursowej wybiera Zarząd PTB na okres trwania swojej 

kadencji.  
10. Komisja Konkursowa każdorazowo ogłasza szczegółowe warunki 

kolejnej edycji konkursu.  
11. Zaleca się, aby w czasie imprez naukowych wymienionych w punkcie 6, 

jedna z sesji była poświęcona prezentacji ustnej lub plakatowej prac 
zgłoszonych do nagrody im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa.  

12. Za zgodą autorów streszczenia nagrodzonych prac będą publikowane 
na stronie internetowej PTB.  

13. W przypadku pozyskania środków na nagrody materialne, zasady 
podziału ustala każdorazowo Zarząd po konsultacji z Komisją 
Konkursową.  

14. Sekretariat PTB prowadzi dokumentację z przebiegu każdej edycji.  


