
 
Regulamin Konkursu SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego 
za najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach elektrycznych –  

organach Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
 

Coroczny Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego dla autorów najlepszych artykułów 
opublikowanych w kolejnych latach kalendarzowych w czasopismach SEP ustanowiło 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich decyzją Prezydium Zarządu Głównego SEP z dnia 10 
września 1975 r. 
  
1. Cel konkursu 

Konkurs ma na celu: 
a) realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Elektryków Polskich; 
b) podkreślenie potrzeby rozwijania twórczości piśmienniczej elektryków oraz 

propagowanie przez nich osiągnięć naukowych i technicznych; 
b) upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej profesora Mieczysława 

Pożaryskiego, jako autora licznych publikacji oraz długoletniego redaktora czasopism 
elektrycznych SEP, pierwszego prezesa SEP. 

 
2. Warunki i zasady konkursu 

2.1. Konkurs obejmuje zgłoszone artykuły opublikowane w czasopismach SEP w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego; 

2.2. Artykuły, bez względu na przynależność stowarzyszeniową ich autorów, mogą 
zgłaszać (wraz z uzasadnieniem) redaktorzy czasopism SEP, wszyscy członkowie 
SEP oraz członkowie Jury w terminie do końca I kwartału każdego roku do Biura 
SEP. W przypadku, jeśli autorów zgłaszanego artykułu będzie więcej niż jeden, 
zgłaszający powinien wskazać osobę upoważnioną do odbioru ewentualnej nagrody; 

2.3. Nagrodę może otrzymać autor (autorzy) artykułu podstawowego (głównego) z dowolnej 
gałęzi elektryki, wyróżniającego się wartością merytoryczną, tj. nowością tematu, 
oryginalnością ujęcia oraz jego znaczeniem dla rozwoju elektryki polskiej. 

  
3. Organizacja konkursu 

3.1. Za poziom merytoryczny i organizację konkursu odpowiada Jury konkursu powoływane 
przez prezesa SEP na wniosek przewodniczącego Centralnej Komisji Wydawnictw 
SEP. Obradom przewodniczy Przewodniczący Jury wyłoniony ze składu Jury; 

3.2. Jury jest powoływane w czwartym kwartale roku poprzedzającego rozstrzygnięcie 
konkursu i na czas jego trwania; 

3.3. Spośród zgłoszonych artykułów Jury konkursu ustala listę jego laureatów. Tytuł laureata 
konkursu otrzymują uczestnicy, którzy w konkursie zajęli pierwsze, drugie lub trzecie 
miejsce oraz uczestnicy, którzy zostali wyróżnieni; 

3.4. Jury konkursu ogłasza listę jego laureatów w terminie do dnia 20 maja roku, w którym 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Protokół posiedzenia Jury konkursu przekazuje 
Przewodniczący Jury do Biura SEP; 

3.5. Decyzje Jury ogłaszane będą w czasopismach SEP oraz na stronach internetowych SEP; 
3.6. Wysokość nagród finansowych proponowanych przez Jury konkursu zatwierdza Prezes 

SEP; 
3.7. Nagrody będą wręczane w I półroczu roku następującego po roku, którego konkurs 

dotyczy. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu organizuje Biuro SEP. 
  

4. Środki finansowe Konkursu 
Środki finansowe przeznaczone na nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc 
w konkursie w danym roku pochodzą z budżetu SEP i mogą być uzupełniane 
z uzyskanych darowizn na ten cel. 

  
5. Postanowienia końcowe 

5.1. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego ZEP w dniu 
17 grudnia 2008 r. uchwałą nr 119-2006/2010; 

5.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.; 
5.3. Niniejszy Regulamin zastępuje poprzedni z 18 października 1976 r. 


