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REGULAMIN FUNDACJI IMIENIA PROFESORA

MIECZYSŁAWA KACZYŃSKIEGO

l.

Fundacja Imienia 'Profesora Mieczysława Kaczyńskiego, załotona w 1991 roku przez
Rodzinę Profesora, ma na celu promowanie rozwoju polskiej psychiatrii, a tak Ze
upamiętnienie Osoby i działalności naukowej Patrona Fundacji.

2.

Fundatorzy: Lona Profesora - Romana Kaczyńska, syn '- dr med. Eli Kaczyński,
chirurg okulista, córka - dr·med. Magdalena .Kaczyńska, gastroenterolog, wpłacajli!
na rzecz ,Fundacji sumę 30 000 dolarów USA /trzydzieści tysięcy USO/ i ustanawiają Nagrodę w wysokości S 000 dolarów USA /pięciu tysięcy USD/ stanowiącą odsetki
od kapitalu Fundacji, która będzie przyznawana raz na trzy lata i wręczana w czasie Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

3.

Nagroda będzie przyznawana autorowi lub autorom pracy naukowej Z zakresu 'psychiatrii, uwzględniającej dorobek naukowy Profesora Mieczysława Kaczyńskiego, szczególnie teorii psychofizjologicznej i problematyki klinicznej wczesnej 'schizofrenii.

4.

Fundatorzy zastrzegają motliwość przyznania nagrody wyłli!cznie lekarzom psychiatrom mieszkającym i pracującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wprzypadku nagrodzonej pracy zespołowej Nagroda dotyczy wszystkich członków zespołu badawczego, takZe
osób nie będących lekarzami.

5.

Nagroda będzie dotyczyć prac opublikowanych lub przygotowanych do publikacji
w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających termin przyznania Nagrody.

6.

Lyczeniem Fundatorów jest, aby nagrodzona' praca w całości lub w części
wygłoszona
w czasie trwania' Zjazdu.

7.

Gremium oceniającym i typującym zgłoszone do Nagrody prace
Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

8.

W składzie

9.

Zespół oceniający

10.

będzie Zarząd 'Oddziału

minimum dwóch samodzielnych
pracowników naukowych. Jeteli skład Zarz~du Oddziału nie spełnia tego warunku,
konieczne jest dokooptowanie osoby lub os6b z odpowiednim stopniem lub tytułem
naukowym.
zespołu oceniającego

winno

mogła być

znajdować się

winien zebrać się nie p6tniej nit trzymiesiQce przed kolejnym
Walnym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego aby rozpatrzyć wszystkie
zgłoszone do Nagrody prace. Decyzje o przyznaniu 'nagrody zapadają w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów.

Fundatorzy dopuszczają moZliwość przyznania dwóch równorzędnych Nagród, lub
innego ich podziału zaletnie od wartości naukowej prac najwytej ocenionych.
Wprzypadku nie przyznania z powodów merytorycznych żadnej Nagrody, możliwe jest
przyznanie dw6ch pełnych lub kilku częściowych Nagród w okresie następnego Zjazdu.
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11. Wprzypadku gdyby kolejny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
nie doszedł do skutku lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zostałó rozwiązane,
ostatni z urz~dujących ZarzQdów Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego ustali w porozumieniu z Fundatorami lub ich pełnomocnikami tryb
przyznawania i forum, na którym Nagroda b~dzie wr~czana.
12.

jest w przyszłości podwyższenie sumy fundacyjnej i w związku z tym podwyższenie sumy przeznaczonej na Nagrodę.

Możliwe

13. Fundatorzy wyznaczą określoną sumę na pokrycie koszt6w związanych z przyznaniem
Nagrody /sekretariat, zawiadomienia, druki informacyjne itp./.
14. Informacja o Nagrodzie i zasadach jej przyznawania przekazywana będzie przez
Zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w formie
pisemnej na łamach czasopism fachowych oraz za pośrednictwem oddziałów regionalnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

REVJl_n ~isano w siódlRą rocznicę śaierci
Profesora Mieczysława Kaczyńskiego

Fundatorzy:
Romana

Za ZarzQd Oddziału Lubelskiego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Kaczyńska
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Przewodniczący

Dr med. Magdalena

Kaczyńska

.~.~,.~~.~.

Doc. dr hab. med. Janusz

Perzyński
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Sekretarz
Or med. Andrzej Czernikiewicz
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Kennewick, 27.04.1992 r.

Lublin, 27.04.1992 r.

