Załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała nr 15_2017/K-X/2016-19 z dnia 29 marca 2017 r.

Regulamin Nagrody im. Mieczysława Rybaka
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej
§1
1. Celem Nagrody jest promowanie osiągnięć w dziedzinie badań i wdrażania nowoczesnych
technologii w budownictwie mostowym.
2. Beneficjentami Nagrody są obywatele polscy, którzy w roku przyznania Nagrody nie
przekroczyli wieku 45 lat, przy czym nie jest wymagana przynależność do Związku
Mostowców RP.
3. Nagroda jest jednostopniowa.
4. Nagroda jest przyznawana raz w roku przez Kapitułę Nagrody powoływaną przez Zarząd
Związku na początku swej kadencji.
5. Kapituła liczy 7 osób. Przewodniczącym Kapituły jest przedstawiciel Oddziału
Warszawskiego ZMRP.
§2
1. Nagroda w dziedzinie badań obiektów mostowych jest przyznawana za nowatorskie i
oryginalne metody badań, ich kompleksowość oraz pogłębioną analizę, stopień
automatyzacji techniki pomiarowej, wykorzystanie niekonwencjonalnych metod
badawczych, walory poznawcze zastosowanej metody.
2. Nagroda w dziedzinie wdrażania nowych technologii jest przyznawana za nowatorskie
rozwiązania konstrukcyjne, oryginalne metody wznoszenia konstrukcji, zastosowanie
nowych materiałów i technologii, nowe techniki wzmacniania i przebudowy obiektów.
3. Nagroda może być przyznana za osiągnięcia w obu jednocześnie lub tylko w jednej z
wymienionych dziedzin.
§3
1. Wnioski do Kapituły Nagrody są składane do 30 czerwca, a rozpatrywane do 31 sierpnia.
2. Wnioski mogą składać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje oraz organizacje.
3. Wnioski mogą też składać członkowie Kapituły Nagrody. Do obowiązków członków Kapituły
należy śledzenie na bieżąco życia mostowego poprzez analizę publikacji w czasopismach
naukowych i technicznych, uczestnictwo w konferencjach mostowych oraz kontakty z
realizatorami inwestycji mostowych.
4. Wniosek o Nagrodę powinien zawierać: umotywowanie, kopie udokumentowanych
osiągnięć i charakterystykę ich autora (-rów).
5. Kapituła zbiera się przynajmniej 2 razy w roku w celu podsumowania i oceny dotychczas
zgłoszonych kandydatur.
§4
1. Kapituła ogłasza wyniki i wręcza Nagrodę podczas ważnych wydarzeń w życiu Związku
(Krajowy Zjazd Delegatów, konferencje naukowo-techniczne, uroczyste zebrania Zarządu).
2. Nagroda jest przyznawana w postaci medalu oraz dyplomu.
3. Nagrodzona działalność wraz z charakterystyką laureata (-tów) jest ogłaszana w Biuletynie
Związku Mostowców RP.
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