REGULAMIN KONKURSU
O NAGRODĘ
RADY DO SPRAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY PREZYDENCIE RP
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
Z ZAKRESU UWARUNKOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

2.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Rady do spraw
Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę
magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce, zwanego dalej
„Konkursem”.
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej
„Kancelarią”.
CEL KONKURSU
§2

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów rozwojem polskiej nauki
w obszarze przedsiębiorczości.
ZAKRES PODMIOTOWY
§3
Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać:
1)
autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
2)
promotorzy za zgodą autora wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym, który stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu;
3)
uczelnie, za zgodą autora wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym.
ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW
§4
1.

2.
3.

Nagrody Zwycięzcom w Konkursie przyznaje Rada do spraw Przedsiębiorczości działająca
przy Prezydencie RP, zwana dalej „Radą”, po uprzednim zarekomendowaniu trzech
najlepszych prac – Kandydatów na Zwycięzców przez Zespół do spraw Edukacji
Przedsiębiorczej działający w ramach Rady, zwany dalej „Zespołem”.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
Zespół pracuje zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy Zespołu.
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KRYTERIA OCENY
§5
Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu brane są pod uwagę następujące kryteria:
1)
poziom merytoryczny – w skali od 0 do 5 pkt;
2)
oryginalność– w skali od 0 do 5 pkt;
3)
znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości – w skali od 0 do 5 pkt.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§6
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach
w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) z siedzibą na terytorium Polski, w terminie
między dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 31 stycznia 2020 roku.
PROCEDURA ZGŁASZANIA PRAC
§7
1.
2.

3.

4.

Zgłoszenia pracy magisterskiej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa,
z dopiskiem „Konkurs o nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
na najlepszą pracę magisterską”, do dnia 31 marca 2020 roku.
O uznaniu pracy za zgłoszoną w terminie decyduje data stempla pocztowego lub
osobistego dostarczenia do siedziby Kancelarii.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, Kancelaria zawiadamia o tym
fakcie zgłaszającego. Zgłaszający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania, do uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków. Wezwanie do uzupełnienia
braków następuje w formie dokumentowej (elektronicznej) przesłanej na wskazany adres
e-mail lub w formie pisemnej przesłane pocztą na adres wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
Nieuzupełnienie braków formalnych lub uzupełnienie ich z uchybieniem 7 dniowego
terminu może skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez dalszego rozpatrzenia. Decyzję
w sprawie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Przewodniczący Zespołu,
uwzględniając okoliczności i wagę uchybień.
PRZEBIEG KONKURSU
§8

Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:
1)
zgłaszanie prac – do dnia 31 marca 2020 roku;
2)
ogłoszenie wyników konkursu – nie później niż do dnia 31 maja 2020 roku.
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§9
1.
2.

Rada może odstąpić od przyznania nagrody.
Decyzja Rady w zakresie przyznania lub nieprzyznania nagrody jest ostateczna i nie podlega
zaskarżeniu, jak też nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu kodeksu
postępowania administracyjnego.
§ 10

W sytuacji gdy zgłoszona praca została obroniona na uczelni, której Członek Rady jest
pracownikiem, wówczas podlega on wyłączeniu z wszelkich czynności dotyczących oceny tej pracy.
NAGRODY PIENIĘŻNE
§ 11
1.

2.

3.

Dla uczestników Konkursu, wyłonionych przez Radę do spraw Przedsiębiorczości jako
Zwycięzcy, przewidziane są następujące nagrody pieniężne:
1)
za pierwsze miejsce - w wysokości 10 tysięcy złotych brutto;
2)
za drugie miejsce - w wysokości 7 tysięcy złotych brutto;
3)
za trzecie miejsce - w wysokości 4 tysiące złotych brutto.
Wypłata nagród pieniężnych nastąpi bezgotówkowo, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu na rachunek bankowy, wskazany pisemnie przez nagrodzonych
w konkursie.
Od nagród zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) w wysokości
10%. Pobrana kwota podatku, zostanie odprowadzona przez Kancelarię na konto
właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12

1.
2.
3.

Informacja o autorach nagrodzonych prac będzie upubliczniona przez Kancelarię, w tym
opublikowana na stronie internetowej www.prezydent.pl.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym opublikowanie ich danych
osobowych na stronie internetowej www.prezydent.pl.
Nagrodzone prace lub ich fragmenty mogą zostać nieodpłatnie wydane nakładem
Kancelarii lub opublikowane w serwisie www.prezydent.pl lub portalach
społecznościowych Kancelarii.
§ 13

1.

Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Kancelarię w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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2.
3.
4.
5.

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w formularzu zgłoszeniowym.
W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem pracy twórczej uczestników,
nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie
z niej przez Kancelarię.
Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację
swojego wizerunku, pracy lub jej części oraz na nieodpłatne przeniesienie na Kancelarię
prawa korzystania z pracy na warunkach licencji niewyłącznej tj. na następujących polach
eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu każdą techniką - w tym
technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
w zakresie obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do projektu, w tym
w szczególności w zakresie użyczania lub oddawania ich w najem, a także
rozpowszechniania projektu w każdy inny sposób w tym poprzez udostępnienie publicznie
tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 14

1.

2.

Administratorem danych osobowych uzyskanych w toku Konkursu jest Kancelaria
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
przez Kancelarie jest zgoda osób, których dane dotyczą. Każda z tych osób posiada prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia ich lub żądania usunięcia.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia, promocji i rozliczenia konkursu, w tym do wypłacenia i rozliczenia
nagrody oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji finansowo-księgowej.
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