
STATUT JURY 
MEDALU i WYKŁADU im. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO 

 

1. Jury składa się z sześciu członków, trzech z nich powołuje Oddział Warszawski 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, trzech pozostałych - Rada Wydziału 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. 
W posiedzeniach Jury bierze udział z głosem doradczym Kanclerz Medalu im. 
Wacława Sierpińskiego. Kandydaturę Kanclerza wysuwają wspólnie Prezes Oddziału 
Warszawskiego PTM i Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, a 
zatwierdzają ją Oddział Warszawski PTM i Rada Wydziału Matematyki, Informatyki i 
Mechaniki UW. 

2. Kadencja Kanclerza jest dziesięcioletnia. Wybierany jest on spośród laureatów 
Wykładu im. Wacława Sierpińskiego, a jego zadaniem jest utrzymywanie tradycji 
Medalu im. Wacława Sierpińskiego i zapewnienie ciągłości prac kolejnych Jury. Do 
Kanclerza można zgłaszać kandydatury do Medalu, które Kanclerz przedstawia na 
posiedzeniu Jury. 

3. Kadencja każdego z członków Jury jest sześcioletnia. Wybory nowych członków Jury 
odbywają się co dwa lata. W okresie przejściowym, w latach 2019, 2020 i 2021: 
a. wybory odbędą się w każdym roku; 
b. kadencja członków jury powołanych w 2019 będzie czteroletnia; 
c. kadencja członków jury powołanych w 2020 będzie pięcioletnia; 
d. kadencja członków jury powołanych w 2021 będzie sześcioletnia; 
zaś począwszy od roku 2021 wybory nowych jurorów odbywają się w latach               
nieparzystych. 

4. Przewodniczącym Jury jest najstarszy wyborem członek Jury, w latach parzystych 
powołany przez PTM, w latach nieparzystych przez Radę Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW. 

5. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Jury przed końcem roku kalendarzowego. 
poprzedzającego wykład. Przygotowanie posiedzenia od strony technicznej i pokrycie 
kosztów przejazdu zamiejscowych członków Jury należy do Zarządu Oddziału 
Warszawskiego PTM. 

6. Przewodniczący zwraca się do wybranego kandydata z prośbą o przyjęcie wyboru. 
7. Gdyby wybrany przez Jury kandydat nie przyjął wyboru, posiedzenie Jury musi być 

zwołane ponownie. 
8. Z posiedzeń Jury sporządza się protokół, którego dwa równorzędne egzemplarze 

zachowuje Zarząd Oddziału Warszawskiego PTM i Rada Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW. 

9. Gdyby wybrany przez Jury kandydat nie mógł z przyczyn losowych wygłosić wykładu 
w określonym przez Jury roku, Przewodniczący Jury zwróci się doń o wygłoszenie go 
w najbliższym możliwym terminie określonym przez laureata, najpóźniej w roku 
następnym, bądź o przesłanie, najpóźniej do 30 czerwca roku następnego, tekstu 
wykładu, który powinien być wygłoszony w jego imieniu na uroczystym posiedzeniu 
Oddziału Warszawskiego PTM przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Jury.  

 
 


