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R e g u l a m i n 

Komitetu Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności, 

imienia Erazma i Anny Jerzmanowskich. 

I 

Zmarły w 1909 roku śp. Erazm Jerzmanowski pozostawił testament, sporządzony 

zgodnie z obowiązującym prawem 29 kwietnia 1908 roku, w którym żonie swej Annie 

przekazał w dożywotne użytkowanie sumę 1 200 000 koron waluty austriackiej, wraz 

z odsetkami.  Po wygaśnięciu dożywocia (co nastąpiło po śmierci Anny Jerzmanowskiej 

w 1912 roku) kapitał ten przypadł jako majątek zakładowy na rzecz fundacji. 

Celem fundacji było utworzenie corocznej nagrody, za „prace literackie, naukowe lub 

humanitarne.” Opiekę nad tym przedsięwzięciem Erazm Jerzmanowski przekazał Akademii 

Umiejętności. 

Akt fundacyjny, realizujący wolę testatora, zawierał statut, który w czternastu 

paragrafach ustanawiał zarząd fundacji, określał wysokość sumy, wpływającej z odsetek 

i przeznaczonej corocznie na nagrody, ustalał tryb zgłaszania kandydatur do nagród. 

Nagrody imienia Jerzmanowskich wypłacane były od 1915 roku.  Niestety, inflacja 

po pierwszej wojnie światowej ich wartość znacznie zmniejszyła.  Dalsze wydarzenia 

polityczne doprowadziły do całkowitej likwidacji kapitału zakładowego; nagroda imienia 

Jerzmanowskich przestała istnieć i nie próbowano jej odtworzyć po drugiej wojnie światowej. 

Nie uległa zapomnieniu idea tej nagrody. W 2009 roku została ona odtworzona 

z inicjatywy Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia 

im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, z udziałem Województwa Małopolskiego. Polska 

Akademia Umiejętności jak dawniej ją przyznaje. W 2021 roku podjęto rozmowy z Urzędem 

Miasta Krakowa w wyniku których od 2022 roku Partnerem Nagrody jest Miasto Kraków. 

II 

§ 1 

Na podstawie § 12. Statutu PAU powołuje się do życia międzywydziałowy „Komitet 

Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności imienia Erazma i Anny Jerzmanowskich”, zwany 

w dalszym ciągu niniejszego regulaminu „Komitetem”. 

§ 2 

Zadaniem Komitetu jest coroczne przygotowywanie wniosku o Nagrodę, która 

w nawiązaniu do wyrażonej w 1908 roku woli Erazma Jerzmanowskiego, ma być przyzna-

wana osobie, która „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne, dokonywane 

z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafiła zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie 

polskim”. 

§ 3 

Nagroda oraz uroczysta ceremonia jej wręczenia będzie finansowana ze środków 

pozyskiwanych od sponsorów i Partnera Nagrody. Środki te wchodzą do preliminarza PAU 

zgodnie z § 124 punkt „b” Regulaminu PAU. 

§ 4 

Komitet składa się z przedstawicieli poszczególnych Wydziałów Akademii, po dwóch 

z każdego Wydziału w taki sposób, że jeden przedstawiciel pochodzi z Krakowa i jeden 

spoza Krakowa, a to ze względu na ogólnopolski charakter Nagrody. Do składu tego wchodzą 

też: Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Krakowa lub ich przedsta-

wiciele, oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanow-

skich. Kadencja Komitetu, tak jak kadencja Zarządu PAU, trwa trzy lata. Obradom 
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przewodniczy Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes PAU z prawem głosu. Kancelaryjną 

obsługę Komitetu zapewnia PAU. 

§ 5 

Komitet może w razie potrzeby zaprosić do swego grona cum voto informativo osoby 

spoza PAU, zwłaszcza w razie rozważania kandydatury wymagającej szczególnego 

uzasadnienia. 

§ 6 

Każdy z członków Komitetu obowiązany jest do uczestniczenia w zgłaszaniu 

kandydatów do nagrody, w zakresie tematycznym swego Wydziału lub według własnego 

uznania.  Pozostałym członkom PAU przysługuje prawo zgłaszania swych propozycji 

do Komitetu. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie wraz ze stosownym 

uzasadnieniem. 

§ 7 

Każdego roku Prezes PAU informuje krajowych członków PAU o możliwości zgłaszania 

kandydatów do Nagrody i określa zarazem termin, do którego zgłoszenie, wraz z uzasad-

nieniem, powinno być dokonane. Zalecany termin rozesłania tej informacji to okres przed 

15 stycznia. 

§ 8 

Po upływie maksymalnie 6 tygodni od rozesłania informacji o możliwości zgłaszania 

kandydatów odbywa się plenarne posiedzenie Komitetu, na którym zostanie ustalona i z kolei 

zamknięta lista kandydatów do Nagrody.  

§ 9 

W ciągu miesiąca odbywa się drugie posiedzenie Komitetu, na którym dokonywana jest 

nominacja trzech kandydatów w kolejności od pierwszej do trzeciej, o czym Komitet 

zawiadamia bezzwłocznie Radę PAU. 

§ 10 

Rada PAU, na swoim najbliższym posiedzeniu, zatwierdza kandydata nominowanego 

przez Komitet primo loco, większością 2/3 głosów, lub – w razie braku takiej większości – 

poddaje pod głosowanie kandydata nominowanego secundo i ewentualnie także tertio loco. 

§ 11 

Uchwała Rady PAU o przyznaniu dorocznej Nagrody imienia Erazma i Anny 

Jerzmanowskich podana zostanie do wiadomości publicznej oraz zamieszczona w Roczniku 

PAU. 

§ 12 

Z uwagi na okoliczność, że 29 kwietnia przypada rocznica sporządzenia przez Erazma 

Jerzmanowskiego testamentu, który stworzył finansowe i ideowe podstawy Nagrody, 

Nagroda ta powinna być każdorazowo wręczana w sposób uroczysty około tej daty. 

Wyjątkowe okoliczności mogą spowodować przesunięcie terminu wręczenia Nagrody. 

 


