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REGULAMIN 
 

III Konkursu IRWiR PAN  
na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich z 

dziedziny nauk społecznych 
 

 
 § 1  

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady, organizację i tryb przeprowadzenia III Konkursu na najlepszą 

pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk 
społecznych, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zwany dalej 
„Organizatorem”. 

3. Konkurs jest prowadzony przy udziale Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 
Counterpart Fund (EFRWP) współpracującego z Organizatorem na podstawie pisemnego 
porozumienia, zwanego dalej „Partnerem”. 

4. Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora i Partnera. 
5. Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w 

szczególności zagadnień dotyczących przemian społecznych, gospodarczych, 
przestrzennych i środowiskowych na polskiej wsi poprzez wyróżnianie prac magisterskich 
opisujących tę problematykę. 

   
§ 2 

Warunki uczestnictwa 
1. Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie, których obrona odbyła się w roku 

kalendarzowym 2019 i 2020.  
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu może być dokonane przez autora pracy, jej promotora lub 

Dziekana Wydziału, na którym prowadzona była obrona pracy.  
3. W Konkursie mogą brać udział prace absolwentów zarówno krajowych, jak  

i zagranicznych wyższych uczelni. 
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w języku polskim oraz w języku angielskim. 
5. Prace można zgłaszać w terminie od 22.03.2021 roku do 21.06.2021 roku. 
6. Warunkiem uczestnictwa pracy magisterskiej w Konkursie jest przesłanie kompletu 

dokumentów, na który składają się: 
1) podpisany formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu; 
2) wydrukowana praca magisterska w miękkiej oprawie oraz zapisana na nośniku 
elektronicznym w formacie PDF; 
3) kopia dyplomu i suplementu, poświadczone przez autora pracy za zgodność z 
oryginałem; 
4) recenzja pracy (promotora i recenzenta). 



                                           

 2 

7. Organizator Konkursu nie zwraca prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu, ale istnieje 
możliwość osobistego odbioru pracy w siedzibie Organizatora przez osobę, która dokonała 
zgłoszenia pracy, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.  

8. Przez prawidłowe zgłoszenie konkursowe uważa się złożenie lub nadesłanie kompletnych 
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6, w zamkniętej kopercie, do dnia 21 czerwca 
2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 
ul. Nowy Świat 72 
00-330 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „III Konkurs na pracę magisterską IRWIR PAN”. 

9. Zgłoszenie niekompletne, przesłane pocztą elektroniczną lub dostarczone po terminie, o 
którym mowa w ust. 8, nie będzie poddane ocenie przez Kapitułę Konkursu. 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021 roku. Informacje o laureatach 
Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 
www.irwirpan.waw.pl. 

11. Organizator zastrzega prawo do unieważnienia Konkursu, w przypadku otrzymania mniej 
niż dziesięciu prac konkursowych. 

 
§ 3 

Przedmiot konkursu 
Do konkursu zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki 
rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: 
ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o 
komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, 
nauki prawne, nauki socjologiczne. 
 

§ 4 
Nagrody 

1. W Konkursie przewiduje się przyznanie nagrody I, II i III stopnia w formie finansowej oraz 
do trzech wyróżnień.  

2. Nagrody finansowe zostaną ufundowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej - Counterpart Fund. 

3. Organizator wraz z Partnerem przewidują nagrody finansowe w łącznej wysokości  
6 000 zł brutto, przy czym:  
1) nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto, 
2) nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto, 
3) nagroda III stopnia – 1 000 zł brutto. 

4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Partnera przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez laureata Konkursu, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o 
numerze bankowym. 

5. Od wypłaconej sumy Partner potrąca podatek dochodowy w formie ryczałtu, na 
podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). 

6. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają od Organizatora także upominek rzeczowy w 
formie książek i dyplomów. 

http://www.irwirpan.waw.pl/
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7. Promotorzy nagrodzonych prac magisterskich otrzymają od Organizatora i Partnera list 
gratulacyjny. 

§ 5 
Kapituła Konkursu 

1. W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor IRWiR PAN powołuje Kapitułę Konkursu, 
zwaną dalej „Kapitułą”. W skład Kapituły wchodzi pięć osób, w tym Przewodniczący, 
Sekretarz i trzech członków. Informację na temat składu Kapituły zamieszcza się na stronie 
internetowej Organizatora. 

2. Zadaniem Kapituły jest: 
1) formalna weryfikacja nadesłanych prac magisterskich, 
2) ocena merytoryczna nadesłanych prac magisterskich, 
3) wytypowanie laureatów. 

3. W pierwszym etapie Konkursu Członkowie Kapituły oceniając spełnienie przez autora 
pracy wymogów określonych w § 2 Regulaminu podejmują decyzję o dopuszczeniu pracy 
do Konkursu.  

4. W drugim etapie Konkursu Członkowie Kapituły weryfikują zgodność tematu pracy z 
zakresem tematyki Konkursu. Wyłonione prace zostaną poddane ocenie. 

5. W trzecim etapie wszyscy Członkowie Kapituły dokonują oceny prac zgodnie z 
formularzem recenzji, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

6. Ocenie podlegają: 
1) oryginalność pracy - twórczy wkład autora w rozwiązywanie problemu, 
2) dobór oraz stopień wykorzystania materiałów źródłowych i literatury, 
3) teoretyczna wartość pracy, 
4) praktyczna użyteczność pracy, 
5) poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym, 
6) poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym. 

7. W przypadkach znacznej liczby zgłoszonych prac lub wąskiej specjalności tematu, 
wymagającego oceny eksperta, Dyrektor Instytutu, na wniosek Przewodniczącego 
Kapituły może zlecić przygotowanie recenzji prac osobom spoza Kapituły. 

8. Na podstawie przydzielonych ocen, nadesłanych prawidłowo prac, Kapituła Konkursu 
dokonuje wyboru Laureatów Konkursu. W przypadku równowagi ocen głos 
Przewodniczącego ma znaczenie decydujące. 

9. Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną – wyróżnienie niebędące 
nagrodą finansową. 

10. Kapituła może nie przyznać nagrody danego stopnia lub wyróżnienia. 
11. Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne. 
 

§ 6 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk; dane kontaktowe: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel.: (22) 826-
94-36, fax: (22) 657-27-50, e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl. Współadministratorem 
danych jest Partner. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk możliwy jest pod adresem iod@irwirpan.waw.pl lub nr tel. 605-976-900. 

mailto:irwir@irwirpan.waw.pl
mailto:iod@irwirpan.waw.pl
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Jednocześnie inspektor jest wyznaczony jako punkt kontaktowy, dla osób których dane 
osobowe są współadministrowane. 

3. Każdy ze współadministratorów ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych 
osobowych wyłącznie w zakresie w jakim je faktycznie przetwarza. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celach związanych z 
realizacją umowy, za którą przyjmuje się niniejszy Regulamin.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zgodnie z 
przepisami o archiwizacji.  

6. Dane osobowe, w tym wizerunek mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w celu promocji i informacji o konkursie. Dane 
mogą być udostępnione Partnerowi, podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania oraz 
podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Organizatora lub 
Partnera. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 7 mogą być realizowane wyłącznie w granicach i na 
zasadach określonych w RODO. 

9. W przypadku zarzutów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnik konkursu 
może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w 
konkursie. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku powzięcia informacji przez Organizatora, że nagrodzona praca magisterska 

powstała z naruszeniem zasad etycznych (m.in. stanowi plagiat lub została napisana 
przez inną osobę niż wskazana jako autor pracy) lub stwierdzenia, że zostały naruszone 
postanowienia Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do cofnięcia decyzji o 
przyznaniu nagrody i żądania zwrotu przyznanej nagrody. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, organizacji i trybu prowadzenia Konkursu 
rozstrzyga Organizator. 

3. Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem Dyrektora IRWIR PAN po uzyskaniu opinii Rady 
Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w sprawie wprowadzenia regulaminu 
Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, na opublikowanie ich danych osobowych oraz 
tytułu pracy magisterskiej na stronie internetowej Organizatora i Partnera. 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz akceptację 
przetwarzania danych osobowych uczestnika w celach promocyjno-informacyjnych 
przez Organizatora i Partnera. 
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Załącznik do regulaminu: 
Załacznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy. 
Załącznik nr 2 – formularz recenzji. 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
na III konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu  

 rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych 

 
Dane autora: 

Imię i nazwisko  
 

Data urodzenia  
 

Adres do korespondencji  
 
 

Telefon  
 

Adres e-mail   
 

Informacje o zgłaszanej pracy: 

Tytuł pracy   
 
 

Data obrony  
 

Nazwa Uczelni  
 

Nazwa Wydziału/Instytutu  
 

Nazwisko promotora  
 

Nazwiska recenzentów  
 

 
 

Ocena uzyskana za pracę  
 

 
Oświadczam, że: 
1. zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu, akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do nich stosować; 
2. jestem autorem zgłoszonej pracy oraz posiadam do niej nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i 

przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie. 

 

..................................................................                 
 (data i czytelny podpis autora pracy)                                                   
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Uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk; dane kontaktowe: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel.: (22) 826-
94-36, fax: (22) 657-27-50, e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl. Współadministratorem 
danych jest Partner. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk możliwy jest pod adresem iod@irwirpan.waw.pl lub nr tel. 605-976-
900. Jednocześnie inspektor jest wyznaczony jako punkt kontaktowy, dla osób których 
dane osobowe są współadministrowane. 

3. Każdy ze współadministratorów ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych 
osobowych wyłącznie w zakresie w jakim je faktycznie przetwarza. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego 
RODO, w celach związanych z realizacją umowy, za którą przyjmuje się niniejszy 
Regulamin.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zgodnie 
z przepisami o archiwizacji.  

6. Dane osobowe, w tym wizerunek mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w celu promocji i informacji o konkursie. Dane 
mogą być udostępnione Partnerowi, podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania 
oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Organizatora 
lub Partnera. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przeniesienia danych. 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 7 mogą być realizowane wyłącznie w granicach i 
na zasadach określonych w RODO. 

9. W przypadku zarzutów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnik 
konkursu może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia 
w konkursie.  

mailto:irwir@irwirpan.waw.pl
mailto:iod@irwirpan.waw.pl
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Załącznik nr 2 
Formularz recenzji i oceny 

pracy magisterskiej złożonej na III Konkurs IRWiR PAN na najlepszą pracę magisterską  
dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych 

 
 

Imię i nazwisko autora: 

 
 Uczelnia: 
 
 Tytuł pracy konkursowej: 
 
 
 
 
 Imię i nazwisko członka Kapituły Konkursu 
 
 
 
I. Ocena zgłoszonej do Konkursu pracy 
 

Ocena: 0 – dostateczna 1 – dobra 2 –  bardzo dobra 3 – wyróżniająca się 

     
 

Ocena oryginalności pracy                                                           
(twórczy wkład autora w rozwiązywanie problemu)                                                        0   1  2  3  

UWAGI: 

 

 

Ocena doboru oraz stopnia wykorzystania materiałów źródłowych i literatury0  1  2  3  

UWAGI: 

 

 

Ocena teoretycznej wartości pracy     0  1  2  3  

UWAGI: 

 

 

Ocena praktycznej użyteczności pracy                 0    1  2  3  

UWAGI: 

 

 

Ocena poprawności ujęcia treści pod względem merytorycznym           0   1  2  3  
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UWAGI: 

 

 

Ocena poprawności ujęcia treści pod względem językowym i formalnym   0 1  2 3  

UWAGI: 

 

 
III. Ocena końcowa Członka Kapituły Konkursu 
 

Ocena*: 0 – dostateczna 1 – dobra 2 – bardzo dobra 3 – wyróżniająca się 

 
*właściwe podkreślić 
 
III. Komentarz (uzasadnienie oceny) Członka Kapituły Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                           Data i podpis______________________ 

 
 

 


