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Załącznik nr III

Porozumienie w sprawie zasad wyróżniania
Medalem i Nagrodą iT. Włodzimierza Kołosa

pomiędzy
Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

a
Polskim Towarrystwem Chemicznym

Medal i Nagroda im. Włodzimierza Kołosa jest wyróżnieniemprzyznawanym co dwa
lata za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii teoretycznej lub fizyki
chemicznej * wspólnie ptzez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (Uw) i
Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem).
Kandydata do uhonorowania Medalem i Nagrodą wyłania Kapituła, w skład której
wchodzą profesorowie Wydziału Chemii UW posiadający ty.tuł naukowy i
prowadzący badania w zakresię chemii teoretycznej lub fizyki chemicznej. Skład
Kapituły zatwierdzaRada Wydziału Chęmii UW.
Przewodniczący Kapituły wybrany spośród jej członków przedstawia wyłonionego
kandydata dziekanowi Wydziału Chemii UW i prezesowi Zarządu Głównego
PTChem' którzy podej muj ą w tej sprawie j ednomyślną decyzj ę akceptuj ącą.
Brąowy Medal - na którym wybita jest podobizna Włodzimierza Kołosa oraz rok
jego urodzenia i śmierci, a po drugiej stronie napis ,,Societas Chimica Polonorum'',
,,Universitas Varsoviensis'' i ,,Servire Veritatis Kołos PraemiumqLlę" oraz imię i
nazwisko osoby uhonorowanej - i Nagroda wręczane Są na uroczystej sesji naukowej
zorganizowanej na Wydziale Chemii UW przez dziekana Wydziału Chemii i prezesa
Zarządu Głównego PTChem. Do Medalu dołączony jest dyplom potwierdzający, Że
jest to wspólne wyróżnienie Wydziału Chemii UW i Polskiego Towarzystwa
Chemicznego.
Przyznanie Medalu i Nagrody w wysokości 2000 USD wiąze się z wygłoszeniem
ptzez larrreata wykładu (Wykładu Kołosa) po ceremonii wręczenia wyróżnienia oraz
wykładu dla doktorantów. Kandydat zachęcany jest do opublikowania całego wykładu
lub jego części Z zaznaczeniem, Że materiał ten był prezentowany podczas Wykładu
Kołosa naWydziale Chemii UW.
Nagroda fu ndowana j est przez 

-W 
y dział Chemii UW.

Informacje o nagiodzie są dostępne na stronie intemetowej Wydziafu Chemii UW
(www.chem.uw.edu.pl) w zakładce Nagrody i Medale oraz PTChem (www.ptchem.p1)
w zakładce Medale i Nagrody/Komisje Wyróżnień' Medali i Nagród PTChem.
Porozumienie może byc tozwiązane przez kaŻdą ze stron w kazdym czasie za
dwuletnim wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być złoŻone w formie
pisemnej.

ZaWydział Chemii UW
Profesor Andrzej Kudelski
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Za Polskie Towarzystwo Chemiczne
Profesor J erzy BłazĄowski
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